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الشكر والتقدير 
 

الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ، الذم 
. ة ممّف عمي بنعمو كقدراتو إلتماـ دراستي الجامع

 كمعممي الدكتكر ألستاذمإنو ال يسعني كبعد انتياء ىذا العمؿ المبارؾ، إال أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ 
رشادات المشرؼ عمى ىذه الرسالة، لما أبدل لي مف نصح عبد اهللتيسير   إلتماـ ىذا العمؿ كا 

 لجمع ة األخكة المحكميف الذيف ساعدكني في بناء االستبافإلىالمتكاضع، كأتقدـ بالشكر الجزيؿ 
 .المعمكمات ليذه الدراسة 

 األخكة في كزارة شؤكف األسرل كنادم األسير الفمسطيني إلى بالشكر كالعرفاف أتقدـكما كال يسعني كأف 
. لما أبديا مف اىتماـ كتعاكف في ىذا المجاؿ 

 األخكة األسرل المحرريف الذيف ساعدكني في تعبئة االستبيانات إلىكما كأتقدـ بجزيؿ شكرم كعرفاني 
 .كجمعيا 
كالى كؿ مف ساعدني " اإلحصائيالمحمؿ " بساـ بنات األستاذ إلى بالشكر الجزيؿ أتقدـم فكأخيران فإف

نصر قعقكر، سالـ :  كأخص بالذكر األخكة  الكجكدحيز إلى ىذا العمؿ إخراجكشجعني كآزرني في 
. قباجو كحسف الكرابميو 

 اإلهداء

 
  إلى سحر الكالـ … إلى أجمؿ كأركع كأرؽ زىرتيف في الككف

إلي ترانيـ الحب كالعطاء إلى .. إلى األمؿ كالمستقبؿ .. 
إلى مف لك قضت الشريعة أف نسجد .. جماؿ الطبيعة الخالقة 

 .لغير اهلل لسجدت ليما طكؿ حياتي 
أبي العزيز  . ……                              أمي الحنكف 

 
  زكجتي العزيزة … إلى رفيقة دربي كأمؿ حياتي 

" ممؾ"       إلى أغمى ما في الكجكد إلي صغيرتي كفمذة كبدم 
 

  إلى أركاح شيداء الحركة الكطنية األسيرة ككافة شيداء ثكرتنا
عمى امتداد مسيرة النضاؿ، كالذيف نبتت عمى رفاتيـ أعشاب 
الربيع، كىبت عمى مراقدىـ األبدية رياح الخريؼ، كأعيد تخميد 

ذكراىـ في أناشيد الغضب كالحجارة لتنبت عمى صدكرىـ 
 .شقائؽ النعماف 

 

  إلى أكلئؾ الصامديف خمؼ القضباف الحديدية في زنازيف
إلى األسرل كاألسيرات الذيف حكلكا الميـ … االحتالؿ الغاشـ

إلى الجرحى الشاىدة … إلى مكاقؼ كأكجعيـ إلى قضية 
 …جراحيـ عمى عظيـ فعميـ

إلي كؿ ىؤالء أىدم ىذا العمؿ المتكاضع 
 
 

 
 

 ب



 مصطمحات الدراسة 
 

ىك مجمكعة ردكد الفعؿ التي يدؿ بيا الفرد مف بناءه النفسي أك سمككو ليجيب عمى شركط : التكيف
. (1982الرفاعي،)محيطة محدكدة أك عمى خبرة جديدة 

 
ىك كجكد اتزاف كتكافؽ كانسجاـ بيف الحاجات الفسيكلكجية كالنفسية المختمفة كالقياـ : التكيف النفسي

بكظائفيا النفسية كاالحساسات المختمفة  كالمحكمات العقمية كعممية التعمـ كاالستفادة مف الخبرات 
( 1982الرفاعي،)كالتخيؿ كاإلدراكات، كميا تعمؿ بشكؿ متناسؽ كمنسجـ ككحدة عمؿ كاحدة متكاممة 

 
ىك حالة تتكفر فييا عالقة منسجمة بيف الفرد كالبيئة االجتماعية فيستطيع الفرد : التكيف االجتماعي

إشباع معظـ حاجاتو االجتماعية مع قبكؿ ما تفرضو البيئة عميو مف مطالب، كما أنو العممية التي 
تنطكم عمى أحداث ما ينبغي مف تغيرات في الشخص أك في البيئة أك فييما معان بقصد تحقيؽ 

(. 1992جامعة القدس المفتكحة، )االنسجاـ في العالقات بينيما 
 

 ىي تمؾ األمكنة التي يقضي فييا الجانحكف فترة الحكـ التي أصدرتيا المحاكـ بحقيـ، فيي :السجون 
(. 1968عطية اهلل، )ليست مكانا لإلرىاب كالقمع 

 
تعبير نازم ارتبط بالنازية في ألمانيا كيقصد بو محاجر كاف يرسؿ إلييا المتيمكف بعداكة : المعتقالت

النظاـ االشتراكي الكطني، كما ارتبط اسميا بالمعتقميف كىنا ىي المكاف الذم يحتجز فيو المعتقمكف 
(. 1968عطية اهلل، )تحت كطأة التعذيب كالتنكيؿ 

 
 ىك أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عناء شديد جسديان كاف أـ نفسيان يتـ إلحاقو عمدان لشخص ما :التعذيب

مف أحد المكظفيف الرسمييف أك بتحريض منو ألغراض مثؿ الحصكؿ مف ىذا الشخص أك شخص 
آخر عمى معمكمات أك اعتراؼ أك معاقبتو عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو أك تخكيفو أك 

(. 1996شقير، )تخكيؼ أشخاص آخريف 
 

 عمى مف تسيطر لغرض سياسي كما يعتبر أحد ض ىك محاكلة إثارة السخط أك التحرم:االستفزاز
(. 1968عطية اهلل، )الكسائؿ التي تمجأ إلييا الدكؿ االستعمارية لشف حرب 

 

 ج



 ىك المادة الثقافية التي يكتبيا األسرل عمى كرؽ دفتر أك مجمكعة مف األكراؽ تجمع :كراسات ثقافية
(. 2001قراقع، )معان كتسمى كراسة 

 
 ىي غرفة مخصصة لممتعاكنيف مع االحتالؿ، تككف منفصمة عف سائر غرؼ :غرفة العصافير

المعتقميف في السجف، كال يسمح لمعمالء باالختالط بسائر األسرل أك رؤيتيـ، أم ليـ كضع خاص 
كمنفصؿ مف كافة النكاحي، كسميت غرفة العصافير تشبييان لألسير العميؿ الذم يكشؼ أمره داخؿ 

(. 2001قراقع، )السجف،كييرب إلى اإلدارة كالعصفكر اليارب كيتـ كضعو في تمؾ الغرفة 
 

 عبارة عف حجره  صغيرة مظممة كقذرة كتبعث منيا رائحة كريية يتميز جكىا بالرطكبة كالبرد :الزنزانة
الشديد شتاءان كالحر الشديد صيفان جدرانيا صماء كقد تحتكم عمى نافذة صغيرة جدان تسمح بنكر 

ضعيؼ كقد تككف مظممة تمامان، كال تحتكم الزنزانة عمى أم نكع مف المرافؽ ال ماء فييا كال مراحيض، 
(. 2001قراقع، )كبابيا مككف مف الحديد المصفح كمقكل بنكع كبير مف األقفاؿ 

 
كممة عبرية تعني الفصؿ أك العزؿ االنفرادم، كىي تطمؽ عمى األكس أك الزنزانة االنفرادية : االفراداه

(. 2001قراقع، )التي يكضع بيا األسير المعزكؿ المعاقب 
 

يعتبر اليز العنيؼ مف األساليب المستخدمة أثناء التحقيؽ كىك عممية ىز المعتقؿ بشكؿ : اليز العنيف
منظـ بقكة كبيرة مف خالؿ مسؾ الرأس بحيث ييتز العنؽ كالصدر كالكتفيف، كما أنو يؤدم إلى الكفاة 

 (.1995منديال، )بإحداث نزيؼ في المخ أك بإحداث تمؼ في الجياز العصبي المركزم 

 د



 ممخص الدراسة
 

 التعرؼ عمى مدل التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في إلىىدفت ىذه الدراسة 
العمر، مدة ): متغيرات مجمكعة   دراسة مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، كذلؾ مف خالؿ

، الحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ كبعده، عدد األطفاؿ، المستكل االعتقاؿاالعتقاؿ، عدد مرات 
 .  (التعميمي كمعدؿ دخؿ األسرة الشيرم قبؿ االعتقاؿ كبعده

كمف خالؿ ذلؾ فحصت الدراسة مجمكعة مف الفرضيات التي مف شأنيا الكشؼ عف أىـ المشاكؿ 
 .  المحرريفاألسرلالتي عانى منيا 

:   عمى النحك التاليأجابت الدراسة عف الفرضيات  حيث 
 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .1

.  متغير العمرحسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .2

متغير عدد مرات حسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
. االعتقاؿ

  في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .3
 االجتماعية ةحسب متغير الحاؿكاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

. قبؿ االعتقاؿ
  في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .4

متغير الحالة االجتماعية حسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
. بعد االعتقاؿ

 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .5
. متغير عدد األطفاؿحسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .6
. متغير المستكل التعميميحسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .7
متغير الدخؿ الشيرم حسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

. لألسرة قبؿ االعتقاؿ
 في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  .8

متغير الدخؿ الشيرم حسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
. لألسرة بعد االعتقاؿ 

 هـ



 بيف مدة االعتقاؿ كدرجة التكيؼ α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  .9
 .النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

 كالبالغ كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ اختيار مجتمع الدراسة مف األسرل المحرريف في محافظة الخميؿ
أسير محرر ممف تنطبؽ عمييـ  (240)، حيث شممت العينة حكلي  أسير محرر1200عددىـ حكالي 

استخدـ الباحث قصدية، كقد شركط الدارسة، مكزعيف عمى المحافظة كتـ اختيار العينة بطريقة 
 باستخداـ الحاسكب كبرنامج الرـز إحصائياالدارسة نتائج االستبياف لجمع المعمكمات حيث تـ تحميؿ 

 ( .SPSS )اإلحصائية
 : أظير التحميل اإلحصائي لمبيانات النتائج التاليةوبعد جمع البيانات 

في درجة التكيؼ النفسي   α = 0.05عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .1
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية، كذلؾ في متغيرات 

 .العمر كمدة االعتقاؿ كعدد مرات االعتقاؿ كالحالة االجتماعية قبؿ كبعد االعتقاؿ)

في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي   α = 0.05كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  .2
لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية كذلؾ في متغيرات المستكل التعميمي 
حيث كاف لصالح ذكم التعميـ الجامعي فأكثر، كعدد األطفاؿ حيث كاف لصالح ذكم عدد األطفاؿ مف 

 فما فكؽ، أما الدخؿ الشيرم بعد 4حيث كانكا أكثر تكيفان مف األسرل ذكم عدد األطفاؿ  (1-3)
 .االعتقاؿ كاف لصالح ذكم الدخؿ العالي عمى الدخؿ المتدني كالمتكسط

 :وانتيت الدراسة بمجموعة من التوصيات ذات العالقة

ضركرة العمؿ عمى تربية األسرل التربية الكطنية العالية، كذلؾ مف أجؿ تنمية القدرات العالية عمى - 
مكاجية كافة أنكاع المعاناة كالظركؼ الصعبة التي تعيؽ قدرتيـ عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي في 

 .المجتمع

ضركرة العمؿ عمى دمج األسرل في جماعات، كذلؾ مف خالؿ الحمقات التنظيمية كاإلرشادية مف - 
. أجؿ دحر القمؽ كالتكتر الناتج عف االعتقاؿ كاألساليب الممارسة ضدىـ

العمؿ عمى تكامؿ جميع المؤسسات الحككمية كاألىمية كالتربية كالتنشئة االجتماعية كذلؾ إلزالة - 
. العادات كالتقاليد المقيدة لعممية التحرر االجتماعي كالسياسي

العمؿ عمى تكفير فرص عمؿ حقيقية لألسرل المحرريف كذلؾ مف أجؿ قدرتيـ عمى الكفاء - 
. بالتزاماتيـ المادية كتكفير الحد األدنى لمتطمبات الحياة، كدفعيـ لمكاكبة الحياة االقتصادية

العمؿ عمى تكفير فرص التعميـ الجامعي المجاني لألسرل المحرريف لما في ذلؾ مف أىمية في قدرة - 
. الفئة المتعممة عمى مكاكبة المجتمع كقدرتيا عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي فيو

 و



تكعية األسرة الفمسطينية عمى مكاجية األلـ كالمعاناة الناتجة عف االعتقاؿ، ألنيا قادرة عمى تكفير - 
الحماية األسرية كالرعاية التربكية كالنفسية كاالجتماعية لألسرل، كىذا مف شأنو زيادة درجات التكيؼ 

. في المجتمع
ضركرة القياـ بدراسات خاصة تتناكؿ متغيرات مستقمة أخرل غير التي تناكلتيا الدراسة، كذلؾ مف - 

أجؿ كضع اليد عمى مجمؿ المشاكؿ التي يعاني منيا األسرل المحرريف داخؿ كخارج المؤسسات 
. كالعمؿ عمى حميا بأكبر قدر ممكف

 ز



Abstract 

 
The Psychological and Social Adjustment of the Freer Prisoners in the 

Institutions of the Palestinian National Authority 

 

Prepared By: Rami Qabaja 

 

Supervisor: Dr. Taiseer Abed- Allah 

 

The purpose of this study was to identify the degree of the social and 

psychological adjustment amongst the Palestinian freer prisoners in the 

institutions of The Palestinian National Authority through the following 

variables (age, period of arrest, number of arrests, martial status before and 

after arrest, number of children, level of education, and the family monthly 

salary before and after arrest  

To achieve the aims of the study the population was chosen from the freer 

prisoners at Hebron area. They were (1200).The sample of the study 

consisted of (240) freer prisoners. The sample was selected in a simple 

random way. The questionnaire was used to collect data which were 

analyzed by computer using the SPSS program. 

 

The study tested the following hypotheses:  

1. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to age. 

2. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to number of arrests. 

3. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to martial status before arrest. 

4. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to martial status after the arrest. 

5. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to number of children. 

6. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to educational level. 

7. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

 ح



The Palestinian Authority due to the family monthly salary before the 

arrest. 

8. There is no significant difference at (α =0.05) in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions of 

The Palestinian Authority due to the family monthly salary after the arrest. 

9. There is no significant relationship at (α =0.05) between the degree of 

the social and psychological adjustment with the freer prisoners in the 

institutions of The Palestinian Authority and the period of arrest.  

After collecting and analyzing data, the following results were indicated:-  

1- There are no significant differences at α = 0.05 in the degree of the 

social and psychological adjustment with the freer prisoners in the 

following variables: Ade, number of arrests, period of arrest and the 

marital status before and after arrest. 

2- There are significant differences at α = 0.05 in the degree of the social 

and psychological adjustment with the freer prisoners in the institutions 

of The Palestinian Authority due to the institutions level for freer 

prisoners who have the first university degree or more number of 

children for those who have 1-3 children, and the monthly salary after 

the arrest for the freer prisoners who have high salary on those who 

have medium and low salaries. 

Finally the study ended with some related recommendations:  

 Educating hte prisoners the highly patriotic education in order to face 

all kinds of suffering which stand in the way of their psychological and 

social adjustment. 

 Involving prisoners in groups such as organizational of counseling 

sessions to minimize the anxiety and tension that caused by arresting. 

 Integrating all national and governmental institutions specially the 

educational and social ones to get red of all traditions that stop the 

political and social freedom. 
 Providing real job vacancies to freer prisoners so that they can fulfill their financial 

commitments and daily life requirements. 

 Providing freer educational chances to free prisoners so that some of them can 

continue their higher education and involved in the community. 

 Edification the Palestinian families to face all types of pain or suffering that result 

from arresting in order to provable prisoners with social and psychological care. 

 Carrying out other studies that investigate other independent carioles in order to be 

aware of most troubles that face the freer prisoners inside and outside the 

institutions to be solved as possible. 
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الفصل األول 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 



مقدمة  1.1    
 

تكصؼ المجتمعات العربية عادة بأنيا مجتمعات تقميدية، انتماء الفرد فييا عمى أساس عشائرم قبمي، 
فالكالء أكالن لألسرة ثـ العائمة ثـ لممجتمع كاألمة، كالعائمة في المجتمع العربي ىي كحدة إنتاجية كمركز 

 تككف عمى ةكبنيتيا التنظيمي (األب)لمنشاطات االجتماعية تتمركز السمطة كالمسؤكليات في يد الذكر 
أساس الجنس كالعمر، كرغـ ىذه الصفات فإف المجتمعات العربية ال تتعرض لتيديدات خارجية مباشرة 

. تيدد كينكنتيا كديمكمتيا كما ىك حاصؿ بالنسبة لممجتمع الفمسطيني منذ نصؼ قرف تقريبان 
إف ما يميز المجتمع الفمسطيني عف بقية المجتمعات العربية ىك خصكصية ىذا المجتمع مف حيث 
تفتت البنية االجتماعية كاالقتصادية كنتيجة مباشرة لالحتالؿ االستيطاني الصييكني ألرض فمسطيف 

نما نشكء كانتشار المخيمات الفمسطينية في الكطف 1967 – 1948سكاء عاـ  ، ليس ىذا فحسب كا 
 .(1999الجماجره، )كالميجر 

 ممارسة العمؿ الكطني النضالي بأشكالو المتعددة، سكاء داخؿ 1987لقد كاكب انطالؽ انتفاضة 
الكطف المحتؿ أك خارجة، كتعرض المناضؿ الفمسطيني لالعتقاؿ كىك شكؿ مف أشكاؿ القمع التي 

اتخذتيا سمطات االحتالؿ الصييكني كأذرعتو األمنية ضد اإلنساف الفمسطيني كالشعب عامة، كالقصد 
منو حرمانو الحرية كبذلؾ يشكؿ االعتقاؿ االحتماؿ األكؿ لإلنساف الفمسطيني ضمف احتماالت أخرل 
مثؿ االستشياد كاإلبعاد كالتشرد كطمس اليكية، كىذه األساليب تنكرىا المكاثيؽ الدكلية كاإلنسانية، إال 

 المقاكـ ليذه األساليب، كبذلؾ مأنو أصبح الكاقع المميز لكجكد االحتالؿ كرده عمى اإلنساف الفمسطيف
أصبحت السمسمة اليكمية التي نعيشيا سكاء بمد أك جزر كقد تجاكز العدد ليصؿ إلى عشرات اآلالؼ 

(. 1993معمر، )
فالصمكد السياسي إذا ىك أحد مظاىر العمؿ الكطني داخؿ الكطف المحتؿ، كرغـ الظركؼ االعتقالية 
الإلنسانية التي عاشيا المناضمكف داخؿ سجكف االحتالؿ فقد استطاعكا كبعد نضاالت طكيمة تخممتيا 
االضطرابات كسقكط الشيداء، استطاعكا تقكية أنفسيـ كحركة كطنية أسيرة كمناضمة انتزعت اعتراؼ 
العدك بيا، كتمثؿ ىذا االعتراؼ بكجكد ناطؽ رسمي كاحد يتحدث باسـ المعتقميف مع إدارة السجف كقد 

. عرؼ ىذا الناطؽ باسـ ممثؿ المعتقميف
كفي خضـ ىذا الصراع الكطني لعبت األسرة كفي كثير مف األحياف كالمكاقؼ دكرا رياديا كبارزا في 

التصدم لمعدك كمخططاتو، فكانت األسرة الفمسطينية بمثابة الجندم المجيكؿ في ىذه المعركة 
الكطنية، لقد تعرضت أسر المعتقميف الفمسطينييف بتأثيرات كضغكطات مباشرة كغير مباشرة، فقد كانت 
األسرة مستيدفة مف قبؿ أجيزة مخابرات العدك بمغت حد اإلسقاط األمني، أك التشريد أك النفي كسياسة 
مباشرة كمفتكحة، كتعرض أىالي المعتقميف لالعتقاؿ أك الحرماف مف زيارة أبنائيـ كالتعرض لمتعذيب 

. كاإلذالؿ أماـ السجكف
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كعمى صعيد آخر فإف الكثير مف العائالت الفمسطينية تضررت لغياب األب أك الزكج أك األخ أك 
االبف، كالذم يشكؿ اختالالن كبيران في نظاـ العائمة الفمسطينية، باإلضافة إلى القمؽ الذم تعيشو العائمة 
عمى حياة المعتقؿ في فترة االعتقاؿ مف تيديد نفسي كجسدم، كقد يكدم بحياتو أك يحصؿ عمى حكـ 

عالي، كمف ىنا تأخذ العائمة أشكاؿ جديدة لمنضاؿ ضمف صراعيا الكطني لمبقاء كعائمة متماسكة 
. ضمف كاقع اجتماعي كطني عاـ، كيساىـ بحماية العائمة كيحافظ عمى تكازنيا الداخمي

إذان ىذا جزء مف الفركقات الكاضحة بيف العائمة العربية كالعائمة الفمسطينية، فإف المجتمعات العربية 
خضعت لتغيرات بنيكية أك تحكالت في نمط العالقات االجتماعية كانتشار األسرة النكاة، كالمجاؿ مفتكح 
إلى ىذه األسرة كالمجتمعات لمتقدـ كتحقيؽ قدر التحرر كاالستقاللية كاالعتماد عمى الذات، فإف األسرة 
الفمسطينية محككمة لعكامؿ خارجة عف إرادتيا تعمؿ عمى تفتيت المجتمع الفمسطيني بكافة مظاىر 

أك في البناء ... حياتو، سكاء في دكر المؤسسات التعميمية، كالمنظمات الحككمية كالغير الحككمية
(. 1999الجماجره، )االجتماعي كاالستقالؿ االقتصادم 

 
مراحؿ التجربة االعتقالية  

 

لـ تسير تجربة نضاؿ األسرل بخط مستقيـ بؿ في تصاعد كىبكط، تقدـ كتراجع، كلكنيا بشكؿ إجمالي 
سجمت نقالت نكعية بيف فترة كأخرل في مسيرة صعبة كشاقة خاض خالليا األسرل سمسمة مف 

النضاالت الجزئية كالشاممة عمى مختمؼ المحاكر كاألصعدة سكاء الداخمية بترسيخ الكحدة االعتقالية أك 
الخارجية في مكاجية حمالت اإلرىاب اإلسرائيمي كالقمع المتكاصمة التي تعرضكا ليا، فكاف الثمف 

. سقكط الشيداء كالجرحى كتكبد المعاناة
كبرغـ صعكبة تقسيـ مراحؿ ىذه التجربة نتيجة الكضع المعقد الذم مرت بو كتداخميا كتعدد أشكاؿ 
المعاممة كاختالؼ الجاىزية االعتقالية مف سجف آلخر فإنو يمكف تحديد أربع مراحؿ ليذه التجربة 

: كالكقكؼ أماـ سماتيا كمميزاتيا
 
 
  
( 1971-1969)الكطنية  (اليكية)مرحمة حماية الذات :أكال

اتخذ شكؿ المكاجية في ىذه المرحمة دفاع األسرل عف ذاتيـ الكطنية ككرامتيـ النضالية التي كانت 
تتعرض لمسمب كالتدمير المتكاصميف، إضافة إلى محاكالت األسرل تجميع طاقاتيـ كبناء الكحدة 
االعتقالية الداخمية التي كانت ىدفان إلدارة السجف كأجيزتيا األمنية لمسيطرة عمى األسرل كتمزيؽ 

. صفكفيـ كمكاقفيـ
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بالرغـ مف غياب األطر التنظيمية ككجكد خالفات داخمية كانعداـ الكعي الكافي لدل األسرل كبركز 
العفكية في بداية رحمة االعتقاؿ إال أف األسرل خاضكا مكاجيات قاسية كشاقة ضد األساليب اإلرىابية 
كالقكانيف الجائرة التي فرضت عمييـ مما خمؽ المقدمات لتأطير الذات الكطنية كصيانتيا كالتي نضجت 

. كتأصمت في المراحؿ الالحقة كعبر معارؾ كنضاالت متكاصمة
: إف أبرز مطالب األسرل في ىذه المرحمة كالتي خاضكا المكاجيات في سبيؿ تحقيقيا تتمثؿ بمايمي

. كقؼ استخداـ الضرب كاالعتداء عمى األسرل -1
إلغاء القيكد اإلذاللية المفركضة عمى األسرل مثؿ إجبار األسير عمى مخاطبة السجاف بػ  -2

كعقد األيدم خمؼ الظير كطأطأة الرأس أثناء إحصاء األسرل كالسماح بالحديث " سيدم"
 .أثناء النزىة

 .السماح بإطالؽ الشعر كالشارب -3

حرية العمؿ إم عدـ إجبار األسرل عمى العمؿ في مرافؽ اإلنتاج اإلسرائيمية كنسج شبؾ  -4
 ...الدبابات كبناء أسكار السجف كغيرىا

 .السماح بإدخاؿ المكاد الثقافية كالقرطاسية لألسرل -5

 (.1989أبك بكر،  )تخفيؼ االكتظاظ كاالزدحاـ في غرؼ المعتقميف  -6

كاتخذ شكؿ المكاجية خكض اإلضرابات االمتناعية، كإضراب سجف الرممة عف الطعاـ كىك اإلضراب 
 يكمان ككذلؾ إضراب سجف 11 احتجاجا عمى سياسة الضرب كالتنكيؿ كالذم استمر 1969األكؿ عاـ 

 كالذم استمر سبعة أياـ حيث استشيد خاللو الشييد عبد القادر أبك الفحـ 5/7/1970عسقالف بتاريخ 
 (.1986قاسـ ، )

 خارج الغرؼ كما حدث شإضافة إلى احتجاجات عصيانية قاـ بيا األسرل مثؿ إلقاء المالبس كاألبرا 
 احتجاجا عمى استمرار المعاممة المذلة لألسرل برغـ الكعكد 1970في عسقالف في كانكف أكؿ عاـ 

. التي تمقكىا مف قبؿ إدارة السجكف بتحسيف ظركفيـ
كخاض أسرل سجف بئر السبع إضرابان عصيانيان باالمتناع عف الخركج إلى مرافؽ العمؿ بتاريخ                          

، كتعرض األسرل بسبب ذلؾ لحممة التنكيؿ كالضرب المبرح كفرض حالة مف اإلرىاب 1/1970 /17
(. 1995عنقاكم، )عمى المعتقميف، كخالؿ ذلؾ قاـ األسرل بحرؽ المنجرة التي أجبركا عمى العمؿ بيا 

إف مف أىـ منجزات ىذه المرحمة ىي كسر حاجز الخكؼ كالرعب الذم كاف يسيطر عمى المعتقميف 
ككسر القيكد التعسفية التي فرضت عمى المعتقميف كبركز الركح النضالية لدل األسرل كاالستعداد 

. لممكاجية كالمصادمة دفاعان عف قيميـ اإلنسانية ككرامتيـ الكطنية
( 1979 – 1972)مرحمة بناء المؤسسة كتحسيف شركط االعتقاؿ : ثانيا

إف بناء الكضع الداخمي لمحركة األسيرة في بدايات التجربة كاف الياجس األساسي لمكادر االعتقالي 
كالقيادم إذ أف حالة التشرذـ كغياب األطر السياسية، كبركز الخالفات بيف المعتقميف كانت عكامؿ 
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ضعؼ أصابت الجسـ االعتقالي في كافة مراحؿ المكاجية مع إدارات السجكف كعمى ىذا األساس قدـ 
عدد مف المعتقميف مف أصحاب التجربة التنظيمية دكران في كضع المبنات األكلى لبناء المؤسسة 

كتعنية مف " التيارات االنفالشية"االعتقالية  كتزامف ذلؾ بكضع البرامج النضالية الكفيمة بالقضاء عمى 
عنقاكم، )دعكتو إلى التفكؾ كالتحمؿ مف االلتزاـ التنظيمي كالكطني كمحاربة الركح كالعمؿ الجماعي 

ككذلؾ مكاجية تدخالت إدارة المعتقؿ كأساليبيا اليادفة إلى خمؽ التناقضات كالخالفات بيف  (1995
المعتقميف، ككاف قانكف إجبار األسرل عمى الخركج لمعمؿ في مرافؽ تحت سيطرة اإلدارة أحد المنافذ 
التي استطاعت إدارة المعتقؿ مف خالليا زرع االنقسامات كخمؽ المحاكر كالشمؿ كالنزاعات الفردية 

كاالنفالشية بيف صفكؼ األسرل حيث جعمت مف تمؾ المرافؽ مصيدة لإليقاع بالمعتقميف كبؤران لمفساد 
ككانت مرافؽ العمؿ عقبة رئيسية أماـ رفع مستكل المعتقميف السياسي كالثقافي كاألمني مما انعكس 

(. 1985القيمرم، )سمبيان عمى كاقعيـ كحياتيـ الداخمية 
إف أىـ إنجاز حققتو المسيرة االعتقالية إغالؽ مرافؽ "كقد تحدث أحد األسرل عف ىذه المرحمة قائالن 

كجدير بالذكر أف األسير كاف يجبر عمى العمؿ في مرافؽ يعكد إنتاجيا "  العمؿ اإلنتاجية إغالقان تامان 
(.  1995عنقاكم، )كخدماتيا لحككمة إسرائيؿ كليس لألسرل 

 كمف الخطكات النضالية التي خاضيا األسرل، إضراب األسرل في سجف بئر السبع العصياني  تحت 
كاتخذ اإلضراب شكؿ االمتناع   9/7/1973كذلؾ بتاريخ " حرية عدـ العمؿ"شعار كمطمب كاحد ىك 

عف زيارة األىؿ كالتكقؼ عف العمؿ كعدـ الخركج لساحة النزىة، كعدـ حالقة الرأس كالذقف، كعدـ 
إخراج الرسائؿ كعدـ إرساؿ المالبس إلى المغسمة مطالبيف بتحسيف شركط الحياة داخؿ المعتقؿ، كقد 

استمر اإلضراب تسعة أشير كبالرغـ مف أف اإلضراب لـ يحقؽ أىدافو المطركحة إال أنو أظير 
صالبة األسرل كتماسكيـ الداخمي حيث تخممو عقد الجمسات التنظيمية كاالعتقالية كألقيت المحاضرات 
الثقافية كجرت النقاشات السياسية األمر الذم مكف األسرل مف السيطرة عمى الكضع العاـ الداخمي مف 

(.   1985القيمرم، )خالؿ المجاف االعتقالية التي حالت دكف كسر اإلضراب أك انيياره 
 يـك نقمة 45 كالذم استمر 11/12/1976كيعتبر إضراب عسقالف التاريخي المفتكح عف الطعاـ في 

نكعية في مسيرة االعتقاؿ نحك تحسيف شركط الحياة في المعتقالت كمظيران مف مظاىر نضكج التجربة 
كترسيخ المؤسسة االعتقالية القائدة في السجكف كقد اعتبر اإلضراب ممحمة جماعية كضعت حجر 
األساس لمنضاؿ االعتقالي الشامؿ المبني عمى أسس تنظيمية راسخة، كألكؿ مرة يرافؽ اإلضراب 
تفاعؿ شعبي كجماىيرم خارجي مناصر لمطالب األسرل اإلنسانية كقد طالب األسرل في ىذا 

اإلضراب بجممة مف المطالب التي تمبي الحد األدنى مف الشركط اإلنسانية كأبرزىا السماح لألسرل 
بالحصكؿ عمى األسرة كالفرشات اإلسفنجية كحيازة جياز الراديك كالتمفاز كتحسيف الرعاية الصحية 
كعدـ االعتداء بالضرب عمى األسرل كالسماح بأداء صالة الجمعة في ساحة المعتقؿ كاالنتساب 
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دخاؿ المكاد الثقافية، كتحسيف التغذية كغيرىا مف المطالب الحياتية كالمعيشية األساسية  لمجامعات كا 
(. 1985القيمرم، )التي كانت مفقكدة عند األسرل 

كعمى الرغـ مف حممة التنكيؿ كالعزؿ كالتنقالت التي قامت بيا إدارة السجكف بعد إنياء اإلضراب إال 
أنو كاف يمثؿ مرحمة نضالية عالية كراقية في تجربة المعتقميف عكست نفسيا عمى سائر السجكف 
كترسخت مف خالليا قيـ نضالية ثابتة أبرزىا يناء المؤسسة االعتقالية التي امتازت بالدقة كااللتزاـ 
كاالنضباط كالقدرة العالية عمى التصدم كالمكاجية إذ أصبحت السجكف مدارس كقالع ثكرية بعد أف 

أرادت مصمحة السجكف أف تككف مكاقع لإلفراغ السياسي كالتدمير اإلنساني، إذ أف كافة السجكف سكاء 
في المناطؽ المحتمة أك داخؿ الخط األخضر خاضت معارؾ كمكاجيات مختمفة خالؿ ىذه المرحمة 

يقاؼ اإلرىاب المنظـ الذم كاف ينفذ ضد حقكقيا كقد استطاع األسرل  في سبيؿ تحسيف أكضاعيا، كا 
ف بقيت بشكؿ محدكد كجزئي  (. 1989أبك بكر، )انتزاع الكثير مف التحسينات عمى ظركفيـ كا 

( 1987-1980)مرحمة تحقيؽ المنجزات كحمايتيا : ثالثا
 السياسة المتبعة إلدارة السجكف تتمثؿ دكما بمحاكالت المماطمة كالتسكيؼ في تمبية مطالب األسرل، 
كاألخطر مف ذلؾ إعدادىا الخطط لالنقضاض عمى منجزات حققيا األسرل بعد تضحيات كآالـ كبيرة 
خضاعيـ،  عادة األكضاع لتتفؽ مع قكانينيا الجائرة القائمة عمى السيطرة عمى األسرل كتركيعيـ كا  كا 

كمف ىنا فإف مسيرة المعتقميف كانت بيف مد كجزر في معركة غير متكافئة تكاجو فييا االرادات 
اإلنسانية أدكات القمع اإلسرائيمية المتفكقة كالمتطكرة، فكاف اليدؼ مف إقامة سجف نفحو الصحراكم 

 ىك عزؿ نشطاء المعتقميف كقاداتيـ، كليككف سجنا لمردع كالرعب لكافة المعتقميف 2/5/1980بتاريخ 
. لما امتاز بو مف أكضاع ال تطاؽ كمف معاممة تعسفية ال مثيؿ ليا

  كالذم تحكؿ إلى 21/7/1980كجاء الرد مف قبؿ األسرل بإعالنيـ اإلضراب المفتكح عف الطعاـ في 
كقد , انتفاضة شاممة عمت كافة المعتقالت التي دخمت إضرابات تضامنية مع مطالب أسرل نفحة

 جممة مف المنجزات المعنكية كالمادية عكست 16/8/1980حقؽ ىذا اإلضراب الذم تكقؼ بتاريخ 
نفسيا ايجابيا عمى بقية السجكف، فعمى الصعيد المعنكم استطاع األسرل كسر شككة المخطط الذم 

كقؼ مف كراء إنشاء ىذا السجف، كأظير اإلضراب رقيان كتقدمان في الكعي كنضجان في التجربة 
االعتقالية كالنضالية لدل األسرل، كالقدرة عمى تجنيد الحركة الجماىيرية كاإلعالمية المحمية كالدكلية 
كحتى اإلسرائيمية في الخارج، فضالن عما أثبتو األسرل مف التحمي بطاقة نضالية ىائمة كاستعدادىـ 

". نعـ آلالـ الجكع، كال آلالـ الرككع"لمتضحية كتحت شعار 
 أما عمى الصعيد المادم، فقد استطاع األسرل انتزاع مكافقة إدارة السجكف عمى العديد مف المطالب 
النكعية سبؽ أف ماطمت في تمبيتيا خالؿ المراحؿ السابقة، أبرزىا تركيب األسرة كتحسيف الطعاـ، 

كاستبداؿ صاج الحديد المثبت عمى أبكاب الغرؼ بشبؾ كبناء غرفة لزيارة األىؿ، كتركيب مرآة في كؿ 
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دخاؿ مغسمة، كتغيير نظاـ الزيارة ليصبح مرة كؿ أسبكعيف بدال مف كؿ شير، كغيرىا ... غرفة، كا 
(. 1985القيمرم، )

باألسباب التي أطمقت انفجار " جنيد"كتشابو أسباب انتفاضة أسرل السجف المركزم لمضفة الغربية 
  كالذم 23/9/1984سجف نفحو، عندما أعمف األسرل في جنيد االضراب المفتكح عف الطعاـ بتاريخ 

 يكما احتجاجا عمى األىداؼ التي افتتح مف أجميا المعتقؿ كالذم استخدمت فيو التكنكلكجيا 13استمر 
 مثؿ أجيزة الكاميرا، كاألسالؾ المكيربة، إضافة إلى ـلحصار كمراقبة المعتقميف كالتضييؽ عمى حياتو

فرض إجراءات داخمية معقدة كاستفزازية كسحب كافة المنجزات التي حققيا األسرل في مراحؿ نضاليـ 
 حيث ساد التفتيش االستفزازم المييف، كاالعتداء 69/70السابؽ بمحاكالت إعادة األكضاع إلى أعكاـ 

بالضرب كقنابؿ الغاز عمى األسرل كعزؿ األقساـ بعضيا البعض كمنع حركة ممثؿ السجف كالزيارات 
بيف الغرؼ كاألقساـ، إضافة إلى تدىكر الكضع الغذائي كاالزدحاـ كنقص المالبس كضعؼ التيكية 

(. 1984أسرل الثكرة الفمسطينية في السجف المركز لمضفة الغربية، )كاإلنارة كغيرىا 
كمف الجدير ذكره أف احتماؿ النككص كتراجع إدارة السجكف عما كافقت عميو مف مطالب لألسرل كارد 
دكمان، حيث تتحيف الفرص لشف ىجكـ مضاد عمى منجزات المعتقميف قد تؤدم لتراجع الحياة في ىذا 

 باإلفراج 1985المعتقؿ إلى كضع أقؿ مما كصمت إليو، كىذا ما جرل بعد صفقة تبادؿ األسرل عاـ 
عف العديد مف الكفاءات كالقيادات االعتقالية ذات التجربة لتستغؿ إدارة السجكف الفراغ الذم أحدثو 
اإلفراج عف ىؤالء لمتراجع عف كعكدىا كلتبدأ الحركة األسيرة في مكقؼ الدفاع عف منجزاتيا التي 
حققتيا بالتضحيات الغالية، حيث خاض األسرل سمسة مف االضرابات الجزئية كالشاممة في إطار 

 خاض أسرل جنيد إضرابان 25/3/1987التصدم ليجمة إدارة مصمحة السجكف عمى حقكقيـ، ففي 
 يكمان، بعد أف شنت إدارة السجكف حممة كاسعة تستيدؼ ضرب البنى 20مفتكحان عف الطعاـ استمر 

التحتية في السجكف مف خالؿ قياميا بحركة تنقالت كاسعة لممعتقميف شممت الككادر كالقيادات لضرب 
النضاؿ االعتقالي كتفريغ السجكف المؤثرة في طاقاتيا الفاعمة إذ لكحظ 

 تركيز إدارة السجكف عمى إضعاؼ الجسـ االعتقالي كتدمير المؤسسة االعتقالية كشرعيتيا، كقد 
استطاع ىذا اإلضراب تثبيت منجزات األسرل كحمايتيا بعد أف رضخت إدارة السجكف لمطالب 

(. 1992الحركة الفتحاكية األسيرة، )المعتقميف 
( 1992-1987)مرحمة النضاؿ الشامؿ : رابعا

اعتبرت ىذه المرحمة مف أكثر المراحؿ حساسية في تاريخ الحركة األسيرة، حيث لعبت عكامؿ محمية 
كدكلية دكرا في التأثير عمى مسيرة الحركة األسيرة داخؿ السجكف، كاف مف أبرز أحداثيا اندالع 

قامة معسكرات جديدة الستيعاب األعداد 1987انتفاضة   حيث تخمؿ ذلؾ عمميات اعتقالية كاسعة كا 
الجمة مف المعتقميف، إضافة إلى عامؿ آخر كىك حرب الخميج األكلى كالثانية عمى العراؽ كما أحدثو 
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مف متغيرات دكلية عكست نفسيا عمى القضية الفمسطينية كحركتيا الكطنية كالتي تعتبر الحركة األسيرة 
(. 2001قراقع، )جزءان منيا 

إف السمطات اإلسرائيمية ال تقـك بتزكيد معمكمات كاممة حكؿ االعتقاالت خالؿ فترة معينة كلذا فإف مف 
الصعب تقدير عدد االعتقاالت التي تتـ خالؿ السنكات النضالية المتتالية، إضافة إلى ذلؾ فإف بعض 
األشخاص يتـ اعتقاليـ لمرات عديدة كبعضيـ تـ تجديد االعتقاؿ ليـ كىـ داخؿ السجف، كلكف األرقاـ 

تشير إلى أف ىناؾ ىبكطا شديدا في االعتقاالت كىذا ما نجـ عف االتفاقيات كخاصة أكسمك التي 
خفضت عدد الفمسطينييف القاطنيف تحت السيطرة اإلسرائيمية كساىمت في اإلفراج عف عدد مف 

. األسرل
كتتعدد أشكاؿ االعتقاؿ، فيناؾ االعتقاؿ أثناء معركة بيف الفدائييف كاإلسرائيمييف كىناؾ االعتقاؿ البيتي 
الذم غالبان ما يككف في منتصؼ الميؿ حيث تبعث عدة سيارات عسكرية بيدؼ كضع المعتقؿ كذكيو 
في حالة نفسية صعبة، كىذا ما تيدؼ إليو المخابرات مف أجؿ تقريب المعتقؿ مف حافة الياكية، كيقيد 
المعتقؿ إما بالحديد أك بقطعة مف البالستيؾ المقكل مع تغطية العيكف كأحيانا كضع كيس قذر عمى 

. رأسو كالضرب المستمر حتى يصؿ إلى المعتقؿ
كتبدأ مرحمة التعذيب منذ المحظة األكلى لالعتقاؿ، أما عند كصكؿ المعتقميف السجف فيتـ إخراجيـ 

كأيدييـ مقيدة يرغمكف عمى طأطأة رؤكسيـ كالسير كسط صفيف مف الجنكد الذيف يقكمكف بضربيـ أك 
. بإحداث ضجة عالية في الساحة مف أجؿ خمؽ الرعب كالفزع بيف صفكفيـ

كتبدأ مرحمة التحقيؽ مع المعتقؿ بالترغيب كالترىيب، كاستخداـ كافة فنكف العممية االعتقالية مف أجؿ 
انتزاع االعتراؼ مف األسير، كأغمب الحاالت تفشؿ فييا ىذه األساليب، نتيجة لصالبة المعتقؿ أك ألنو 

(. 1996النجار، )ال يممؾ أم معمكمات كيمتـز الصمت 
: كتتـ مراسـ عممية التحقيؽ في

. المناضؿ الذم يقؼ أماـ المحقؽ بعد إلقاء القبض مباشرة في عمؿ عسكرم متمبسان  -1
 . يقؼ أماـ المحقؽ بناء عمى تكفر معمكمات استخبارية عنوؿالمناض -2

 .مرحمة اعتراؼ المناضؿ -3

 .مرحمة ما بعد االعتراؼ كحتى النزكؿ مف الزنازيف إلى السجف -4

يحاكؿ العدك اإليقاع بالفريسة مف خالؿ التطرؽ إلى األمكر الشخصية  (التحقيؽ)كفي ىذه المرحمة 
غرائو بكافة األساليب الممكنة  سقاط إخكانو كأىمو أمنيا كأخالقيا، كا  كالتيديد بإسقاط شرؼ المعتقؿ كا 

. كحرمانو مف النـك كاألكؿ لفترات طكيمة مف النيار 
كيتعرض المعتقمكف لشتى أصناؼ التعذيب أثناء التحقيؽ معيـ تتمثؿ بالضغط النفسي كالجسدم، 

كأكثر األساليب استخدامان في المعتقالت اإلسرائيمية ىك الشبح كاليز العنيؼ كالضرب عمى المناطؽ 
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الحساسة كاستخداـ العقاقير الكيماكية كالمخدرات كتصكير المعتقؿ في أكضاع معينة، كالعزؿ االنفرادم 
(. 1996النجار، )

 لـ يكف السجف في الفيـ اإلسرائيمي كسيمة لمعقاب فقط، كال مكانان لمتأىيؿ كما تنادم بذلؾ القكانيف 
الدكلية بؿ كاف أداة لمقتؿ كالتصفية كنزع الركح المتمردة كالثائرة في اإلنساف الفمسطيني ليتحكؿ مف 

(. 1949اتفاقيات جنيؼ،)مجرد إنساف إلى رقـ ال قيمة لو محطما كمدمرا بال قناعات ثكرية 
 حيث أرادت السمطات اإلسرائيمية مف السجف أف يكصؿ األسير إلى نتيجة بأف نضاالتو ذىبت سدل 

كليذا كاف عمى األسير الفمسطيني أف يكاجو في السجف سمسمة مف األساليب الالإنسانية التي أراد القادة 
القيمرم، )اإلسرائيميكف مف كرائيا أف يتحكؿ األسرل في السجف إلى عبء عمى أنفسيـ كشعبيـ 

1985 .)
كأصبحت السجكف كمراكز التكقيؼ التي كرث معظميا االحتالؿ عف االنتداب البريطاني كالحكـ 

األردني  مراكز لممارسة العنؼ كالقتؿ البطيء ضد الشعب الفمسطيني كقكاه المناضمة، ليشكؿ السجف 
بما يمثؿ مف إرىاب كقمع إجراءات بكليسية بديال لحبؿ المشنقة ككسيمة لتصفية اإلنساف التدريجية 

(. 1989قاسـ، )جسديا كمعنكيا 
لقد اتبعت إدارات القمع كؿ األساليب الممكنة ألجؿ تحقيؽ ىدفيا في تطكيع المناضؿ األسير "

نسانيا، فسياسة االستنزاؼ العصبي المرىؽ كسياسة التجكيع النفسي  إلخضاعو تمييدان لشطبو كطنيا كا 
كالمادم كالحرماف المطمؽ مف كؿ الضركرات األكلية لحياة بشرية معقكلة كسياسة اإلسقاط الكطني 

(. 1985القيمرم، ).." كاالستيداؼ األمني كسياسات التجييؿ كالمحك الثقافي كغيرىا
إف ىذه األساليب الكحشية انطمقت مف قناعات إسرائيمية ترل في األسرل الفمسطينييف مخربيف 

(. 1995عنقاكم، )كمجرميف يجب تحطيميـ كتحكيؿ حياتيـ داخؿ السجف إلى جحيـ ال يطاؽ 
 تركز حكؿ 1967كمف ىنا فإف صراع األسرل داخؿ السجكف منذ بداية االحتالؿ اإلسرائيمي عاـ 

لقد زج . دفاعيـ عف ذاتيـ الكطنية التي استيدفتيا سياسات اإلبادة اإلسرائيمية كمخططاتيا التعسفية
باألسرل الفمسطينييف في سجكف يقع بعضيا داخؿ الخط األخضر، كبعضيا في المناطؽ الفمسطينية 

كقد عممت الحككمة اإلسرائيمية عمى إقامة مراكز اعتقاؿ جديدة  (الضفة الغربية كقطاع غزه)المحتمة 
كالنقب كبيتكنيا كحكلت العديد مف منشاتيا إلى معسكرات اعتقاؿ خاصة في ظؿ االنتفاضة كقامت 
الحككمة اإلسرائيمية بإجراء إصالحات كترميمات فييا لتزيد مف طاقتيا االستيعابية حتى أنيا حكلت 
سجف الفارعة الذم كاف يستخدـ اصطبال لمخيؿ في العيد البريطاني إلى مركز لمتحقيؽ بعد إنشاء 

(. 1986قاسـ، )زنازيف تالئـ ذلؾ 
كشيدت ىذه السجكف حربا بكؿ معنى الكممة بيف اإلنساف األسير المدافع عف إنسانيتو كذاتو الكطنية 
كبيف السياسات اإلسرائيمية الرسمية الرامية إلى تفريغ ىذه الذات كقتميا، فنجد أنو في كؿ سجف بؿ في 

كؿ غرفة سجف كزنزانة تجربة جماعية كفردية متنكعة كمتعددة تشكؿ بمجمميا تجربة اإلنساف 
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الفمسطيني األسير، إنيا الرحمة الطكيمة التي لـ تصؿ إلى نيايتيا حتى اآلف رحمة المقاكمة كالتصدم 
كالسير في الطريؽ إلى الحرية، كقد رأينا أنو مف الميـ تناكؿ التجربة االعتقالية خالؿ مراحؿ النضاؿ 

. الفمسطيني كمدل تأثير ىذه التجربة عمى المجتمع الفمسطيني األسير 
تمارس سمطات االحتالؿ كجنكد االحتالؿ كافة أساليب التعذيب ضد المعتقميف الفمسطينييف كخاصة أف 

. األسرل يعيشكف في ظركؼ صعبة دكف تكفير أم كسائؿ لالعتقاؿ
 

التعذيب 
 

أم عمؿ ينتج عنو ألـ أك عذاب شديد، جسديا كاف أـ عقميا، يمحؽ عمدا بشخص " بالتعذيب"المقصكد 
ما بقصد الحصكؿ مف ىذا الشخص أك مف شخص ثالث عمى معمكمات أك عمى اعتراؼ، أك معاقبتو 

عمى عمؿ ارتكبو أك يشتبو في أنو ارتكبو، ىك أك شخص ثالث أك تخكيفو أك إرغامو ىك أك أم 
شخص ثالث أك عندما يمحؽ مثؿ األلـ أك العذاب ألم سبب مف األسباب يقـك عمى التمييز أيا كاف 
نكعو، أك يحرض عميو أك يكافؽ عميو أك يسكت عنو مكظؼ رسمي أك أم شخص آخر يتصرؼ 

(. 2003قراقع، )بصفتو الرسمية 
كال يتضمف ذلؾ األلـ أك العذاب الناشئ فقط عف عقكبات قانكنية أك المالـز ليذه العقكبات أك الذم 

". يككف نتيجة عرضية ليا
: كمف أجؿ اعتبار ىذا الفعؿ تعذيبا يجب أف تتكفر العناصر التالية

. يجب أف ينتج عف ىذا الفعؿ ألما أك عذابا شديدا كاف جسديا أك عقميا -1
 .الخ...يجب أف يقـك بيذا الفعؿ مكظؼ رسمي، كالشرطي أك الجندم أك مكظؼ السجف -2

يجب أف يككف ىذا الفعؿ مقصكدا كىادفا لمحصكؿ عمى معمكمات أك اعتراؼ كىك ما تمارسو  -3
 .إسرائيؿ بكافة أشكالو ضد المعتقميف الفمسطينييف 

ال يجكز : "(1966) مف المعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية 7كما كرد أيضا في المادة 
إخضاع أحد لمتعذيب كال لممعاممة أك العقكبة القاسية أك الالإنسانية أك الحاطة بالكرامة كعمى كجو 

 1986كقد كقعت إسرائيؿ في عاـ ". الخصكص ال يجكز إجراء أية تجربة طبية عمى أحد دكف رضاه
 صادقت عمييا كتشير التقديرات إلى أف 1991عمى اتفاقية األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب كفي عاـ 

مف المعتقميف الفمسطينييف الذيف تـ اعتقاليـ خالؿ انتفاضة األقصى تعرضكا لمتعذيب، حيث % 80
تمر عممية االعتقاؿ كالتعذيب اإلسرائيمية المنظـ لممكاطنيف الفمسطينييف سكاء الرجاؿ أك األطفاؿ أك 
النساء بعدة مراحؿ تبدأ العممية منذ المحظات األكلى لالعتقاؿ، كيتجمى ذلؾ مف خالؿ الطريقة التي 

. يتـ بمكجبيا أخذ المعتقميف مف بيكتيـ 
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بعد االعتقاؿ مباشرة يتـ اقتياد المعتقميف كنقميـ مكبمي األيدم كمعصكبي األعيف ككضعيـ في سيارة 
جيب عسكرية لنقمو إلى مراكز االعتقاؿ كفي العادة يتـ كضعيـ عمى األرض كفي كثير مف األحياف 
يتـ الضرب كاالعتداء عمييـ كالشتـ كالميا خالؿ المسافة بيف مكاف االعتقاؿ كمركز التحقيؽ مف قبؿ 

. الجنكد الذيف يرافقكىـ في طريقيـ كأثناء نقميـ إلى ىذه المراكز
ثـ يتـ احتجاز المعتقؿ في مكاف صغير كضيؽ كغير نظيؼ تفكح منو رائحة كريية، كيدعى ىذا 

كتككف أرضية ىذه الزنزانة في العادة رطبة، بعد أف  (سـ200×سـ 200)المكاف بالزنزانة مساحتيا 
يصؿ المعتقؿ إلى مكاف االحتجاز تتـ مرحمة التحقيؽ التي تبدأ أيضا كفي حاالت كثيرة بمجرد احتجازه 

لنزع معمكمات سريعة، اليدؼ األساسي مف التحقيؽ ىك انتزاع االعتراؼ كيرافؽ في كافة مراحؿ 
االعتقاؿ عممية تعذيب عنيفة مف قبؿ جميع ىذه األجيزة، يتـ إحضار المعتقؿ إلى محكمة عسكرية 
ليمثؿ أماـ قاض عسكرم لمنظر في تمديد تكقيفو، كمف الممكف أف تتـ عممية التحقيؽ إما قبؿ عممية 
االحتجاز االنفرادم أك بعدىا كخالؿ ىذه الفترة ال يسمح لممحاميف بزيارة مككمييـ خالؿ فترة التحقيؽ، 

كمف الصعكبة أف يعرفكا مكاف االحتجاز ككف السمطات العسكرية الصييكنية ال تزكدىـ بيذه 
. المعمكمات

مف أساليب التعذيب التي مارستيا إسرائيؿ ضد المعتقميف الفمسطينييف عدـ إبالغ أىمو بانتقالو أك مكاف 
مف مجمكعة المبادئ المتعمقة بحماية جميع األشخاص الذيف  (16)احتجازه، ما يتنافى مع المبدأ 

يتعرضكف ألم شكؿ مف أشكاؿ االحتجاز أك السجف، كانتياؾ الحؽ اإلنساني بالنظافة كتغيير المالبس 
الداخمية، ما يتعارض مع المكاد، كالضرب المبرح كىك عممية مستمرة منذ لحظة االعتقاؿ حتى دخكؿ 
السجف كغالبا ما يمتد الضرب ليشمؿ جميع أنحاء الجسـ خاصة في المناطؽ العميا كالرأس، الحرؽ 

بأعقاب السجائر، كاليز العنيؼ حيث يقـك المحقؽ باإلمساؾ بالمعتقؿ كىزه بشكؿ منظـ كبقكة كسرعة 
كبيرة مف خالؿ مسؾ مالبسو بحيث ييتز العنؽ كالصدر كالكتفيف األمر الذم يؤدم إلى إصابة 

المعتقؿ بحالة إغماء ناتجة عف ارتجاج في الدماغ كتقييد األيدم كاألرجؿ كعصب األعيف، ما يتنافى 
مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء، كالشبح حيث يتـ ربط األيدم كاألرجؿ،  (33)مع المادة 

كارتفاعو حكالي  (سـ25× سـ 25)كغالبا ما يتـ اجالس المعتقؿ عمى كرسي صغير ال تتجاكز قاعدتو 
سـ كتقييد يديو إلى الخمؼ كالحرماف مف النـك كيتـ ذلؾ غالبا أثناء عممية التحقيؽ، مف أجؿ 30

مف أجؿ انتزاع اعترافات  (غرؼ العمالء)الضغط عميو كتحطيـ معنكياتو، كالزج بيـ في غرؼ العار 
بطريقة مخادعة، كالمنع مف الزيارة، كالحرماف مف األىؿ، كالسب كالشتـ إذ يقـك الجنكد اإلسرائيميكف 
بتكجيو أبشع األلفاظ كالشتائـ لألطفاؿ ما يشعرىـ باإلىانة  كالخجؿ الشديد، سكب الماء البارد أك 

الساخف حيث يسكب الماء البارد عمى المعتقؿ في فصؿ الشتاء كالماء الساخف في الصيؼ كغالبا ما 
يتـ ذلؾ أثناء التحقيؽ، كاإلذالؿ كاإلىانة حيث يجبر الطفؿ عمى السب عمى الذات اإلليية أك عمى 

األقارب كاآلباء كاألميات أك البصؽ عمى السجناء اآلخريف أك إجباره عمى إرىاؽ نفسو جسديان، كعدـ 
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مف القكاعد النمكذجية الدنيا  (12)استخداـ المراحيض إال بعد ساعات طكيمة ما يتعارض مع المادة 
لمعاممة السجناء، كالحرماف مف الطعاـ، كالبقاء في زنازيف معتمة طكاؿ اليكـ، أك التعرض لإلضاءة 

مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء، كتغطية الكجو  (11)الشديدة ما يتعارض مع المادة 
عاقة التنفس،  كالرأس حيث يتعرض المعتقؿ لتغطية كجيو بكيس قذر مما يؤدم إلى تشكيش الذىف كا 
كالحبس في غرفة ضيقة حيث يحبس المعتقؿ في زنزانة ضيقة جدا يصعب فييا الجمكس أك الكقكؼ 

. بشكؿ مريح، كالعزؿ كالحبس االنفرادم
 

مشكمة الدراسة 2.1     
يعيش الشعب الفمسطيني ظركؼ كنمط حياة تختمؼ عف باقي شعكب العالـ، فقد فرض عميو كمنذ 

ناثا، صغارا ككبارا في تجربة االعتقاؿ  المحظة األكلى لالحتالؿ أف يمر عدد كبير مف أبنائو ذككرا كا 
.  األسرل كالمعتقميفللفترات متباينة كالتي كاف ليا أثر عؿ

كألف قضية المعتقميف كاألسرل الفمسطينييف تمس كؿ أسرة فمسطينية تقريبان بسبب اتساع رقعة مساحتيا 
عمى كؿ أرجاء المجتمع الفمسطيني داخؿ فمسطيف كخارجيا، كلربما أكثر مف سكاىا قادرة عمى استحكاذ 

انتباه سائر قطاعات المجتمع الفمسطيني كشحف طاقاتيا كتعبئتيا في مقاكمة االحتالؿ الصييكني، 
كبسبب ارتباطيا المباشر بحياة اإلنساف تفاقمت شدتيا خصكصان بعد تكقيع اتفاقيات السالـ بيف 

. إسرائيؿ كمنظمة التحرير الفمسطيني
إف ىذه القضية التي يركم فصكليا كمشاىدىا شخكصيا الحقيقييف الذيف عاشكا كؿ لحظة مف لحظاتيا 
ذالؿ قيمة اإلنساف الفمسطيني باحتجازه خمؼ  تبرىف عمى مدل جدية االحتالؿ اإلسرائيمي في امتياف كا 
القضباف مف خالؿ مسمسالت كمختبرات التعذيب الجسدم كالنفسي كيدؿ ذلؾ عمى عمؽ إرادة اإلنساف 
المعتقؿ في تحدم عصى جالده كالتصدم لجبركتو ككبريائو كمف خالؿ المعاناة التي يعيشيا الشعب 

الفمسطيني، جاء اىتماـ الباحث في التعرؼ عمى أثر االعتقاؿ عمى األسرة الفمسطينية نفسيان 
. كاجتماعيان 

ما درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل : كىذا ما دفع الباحث لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة 
. المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية

   أىمية الدراسة 3.1
  

إف أىمية الدراسة تكمف في أنيا تعالج إحدل األزمات المتفجرة كاألكثر نفعا كاألكثر تفاعال كاتساعان في 
الشارع الفمسطيني مف خالؿ الكقكؼ عمى أسباب ىذه األزمة المتعمقة بقضية اإلنساف الفمسطيني 

جراءات بناء سالـ في ىذه المنطقة، كلعؿ األىمية العممية ليذه الدراسة أنيا  األسير في ظؿ شعارات كا 
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متخصصة تناكلت تجربة األسرل ،  (عمى حد عمـ الباحث)تأتي في ظؿ عدـ كجكد دراسات كأبحاث 
نسانية كمقاالت متفرقة في بعض  كأف ما كجد ال يتعدل تقارير تصدر عف مؤسسات حقكقية كا 

. الصحؼ كالمجالت
خمؼ "إضافة إلى ذلؾ فإف كجكد المئات بؿ اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني في سجكف االحتالؿ 

كما يتعرضكف لو مف أساليب الضغط النفسي كالجسدم كالحرماف مف الحاجات " القضباف الحديدية
األساسية كغيرىا مف األمكر أثناء كجكدىـ في السجكف بشكؿ عاـ كفي زنازيف التحقيؽ كأقبيتو بشكؿ 

خاص، كما ليذه األساليب مف نتائج سمبية عمى المعتقميف تحكؿ بينيـ كبيف التكيؼ النفسي مع 
. المحيط الخارجي بعد خركجيـ مف المعتقالت

إف المعمكمات الرسمية الخاصة بالحركة األسيرة الصادرة عف كال الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي فييا 
الكثير مف التناقضات كاالختالفات كذلؾ بما تتعمؽ باإلفراج عف األسرل، فإف أىمية الدراسة تزداد في 

. كشؼ كتكضيح الكاقع السياسي كالمعمكماتي المحيط بالحركة األسيرة الفمسطينية
 

أىداف الدراسة 4.1    
 

التعرؼ عمى مدل قدرة األسرل المحرريف الفمسطينييف عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي في  -1
. مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية

التعرؼ عمى أىـ المشكالت التي يتعرض ليا األسرل داخؿ كخارج سجكف االحتالؿ  -2
 .الصييكني

التعرؼ عمى اآلثار السمبية لمممارسات اإلسرائيمية كعمى األبعاد التي تنتج عف ىذه  -3
الممارسات، كمدل تأثير ىذه اآلثار عمى قدرة األسير المحرر في التكيؼ النفسي كاالجتماعي 

 .مع المحيط الذم يعيش فيو

القياـ بحممة إعالمية كاسعة النطاؽ تشرح كجية نظر األسرل كتطالب الرأم العاـ بكؿ  -4
مككناتو كأجزائو لمكقكؼ إلى جانبيـ كذلؾ مف خالؿ إجراء الدراسات كالصحؼ 

 .الخ...كالمجالت

مطالبة السمطة الكطنية الفمسطينية كالجيات المعنية بتكفير أكبر قدر ممكف مف فرص العمؿ  -5
لألسرل المحرريف كدمجيـ في المجتمع المحمي كذلؾ مف أجؿ إعادة تأىيميـ كتكيفيـ مع 

 . المجتمع المحيط

 

     أسئمة الدراسة  5.1
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ما درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 

؟ 
 

    فرضيات الدراسة 6.1
 

في درجة التكيؼ النفسي   α =0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -1
 . كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير العمر

في درجة التكيؼ النفسي   α =0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -2
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير عدد مرات 

 .االعتقاؿ

  في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -3
 ةلمتغير الحاؿكاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل 

 .االجتماعية قبؿ االعتقاؿ

في درجة التكيؼ النفسي   α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -4
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير الحالة االجتماعية 

 .بعد االعتقاؿ

 في درجة التكيؼ النفسي   α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -5
 .كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير عدد األطفاؿ

 في درجة التكيؼ النفسي   α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -6
 .كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير المستكل التعميمي

  في درجة التكيؼ النفسي   α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -7
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم 

 .لألسرة قبؿ االعتقاؿ

في درجة التكيؼ النفسي α = 0.05   عند المستكلإحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -8
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل لمتغير الدخؿ الشيرم 

 .لألسرة بعد االعتقاؿ

 بيف مدة االعتقاؿ كدرجة التكيؼ α = 0.05 عند المستكل إحصائيةال تكجد عالقة ذات داللة  -9
 .النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية
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    حدود الدراسة 7.1
 

اقتصرت الدراسة عمى التعرؼ عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في  -1
 في محافظة 2005 إلى سنة 1987مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية في الفترة مف سنة 

 .الخميؿ

الدراسة محدكدة بطبيعة العينة كالتي ستقتصر عمى األسرل المحرريف العامميف في مؤسسات  -2
 .السمطة الكطنية الفمسطينية، كالتي تتراكح مدة اعتقاليـ مف سنة كاحده إلى مؤبد

 .ال يمكف تعميـ نتائج الدراسة إال عمى مجتمعيا اإلحصائي كالمجتمعات المماثمة لو -3

الدراسة محدكدة بطبيعة األداة المستخدمة، كغالبا ما تككف األداة في مثؿ ىذه الدراسات  -4
 ".حسب معادلة القياس كركنباخ ألفا"االتساؽ الداخمي 
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الفصل الثاني 
 

األدب التربكم كالدراسات السابقة  .I المقالة

 
 

    األدب التربوي1.2

 الدراسات السابقة 2.2   

 الدراسات العربية :        أوالً 

الدراسات األجنبية  :        ثانياً 

 
 
 
  
 
 
 
 



الفصل الثاني 
 

األدب التربوي والدراسات السابقة 
 

:     األدب التربوي1.2
 

كاف مف المتكقع أف تنعكس عممية السالـ التي كقع عمى خطكطيا المبدئية في كثيقة إعالف المبادئ 
 عمى كاقع كحياة األسرل الداخمية انسجامان مع حالة المصالحة التاريخية التي جرت بيف 1993عاـ 

األعداء، كتكقع األسرل أف تخؼ كطأة اإلجراءات العسكرية التي تطبؽ عمى شركط معيشتيـ اإلنسانية 
دارة السجكف، إال أف ما جرل كاف عمى  كأف يجرم تحكؿ في طريقة المعاممة ليـ مف قبؿ شرطة كا 
النقيض، فالحاؿ في السجكف لـ يختمؼ عنو ما قبؿ تكقيع اتفاؽ أكسمك إف لـ يكف قد ازداد تدىكران 

كبقيت النظرة العدائية لألسير الفمسطيني ىي المستحكمة بؿ إف إدارة السجكف التي تتمقى تعميماتيا مف 
الحككمة اإلسرائيمية قد فرضت قكانينان كشركطان جديدة عمى كاقع األسرل في سجكنيا لـ تكف مكجكدة ما 

... قبؿ أكسمك
كبرغـ ما جرل عمى أرض الكاقع مف ترتيبات عديدة أفرزتيا التسكية السياسية بيف الطرفيف الفمسطيني 
كاإلسرائيمي كعمى طريؽ التعايش كالبناء السممي كتطبيع العالقات في مختمؼ المجاالت، لـ نجد أم 

صدلن عممي في طريقة معاممة األسرل الفمسطينييف في السجكف اإلسرائيمية الذيف ظمكا في الفيـ 
تبتدع كسائؿ متطكرة لحصارىـ كالتضييؽ عمى حياتيـ، كقد أعطت اتفاقيات  (إرىابييف)اإلسرائيمي 

اكسمك كخالؿ السبع سنكات مف عمرىا فرصة ذىبية لحككمة إسرائيؿ لتنتقـ مف الحركة األسيرة كتستغؿ 
عممية السالـ كما حممتو مف آماؿ عند األسرل لتزيدىـ إحباطان كتسعى إلى تفكيؾ المجتمع االعتقالي 
كتنقض  عمى مكتسبات كمنجزات الحركة األسيرة التي حققتيا بالتضحيات الجساـ، كأماـ ىذه المفارقة 
التي تدىكرت فييا حقكؽ اإلنساف األسير في السجكف كاستغاللو ككرقة لممساكمة كاالبتزاز السياسي 

فإف حالة االشتباؾ بيف اإلنساف كالسجاف ظمت متكاصمة بيف القضباف، حيث كجد األسرل أنفسيـ في 
معركة الدفاع عف إنسانيتيـ كحقكقيـ ككرامتيـ أماـ شراسة اليجمة اإلسرائيمية التي تكشفت أكثر كأكثر 

. ما بعد اتفاقيات أكسمك
كألف اتفاقيات السالـ لقيت تفاعالن غير عادم عند المعتقميف الفمسطينييف كأصبح ىاجس الحرية ىك 
المسيطر عمى مشاعرىـ كتطمعاتيـ لتصبح األكلكية في برامجيـ النضالية ىي مطمب الحرية عكس 
ذلؾ نفسو سمبيان عمى عممية االىتماـ بتحسيف شركط حياتيـ الداخمية فكجدكا أنفسيـ في ذركة حمـ 
اإلفراج الذم تكقعكه مف عممية السالـ أماـ حرب عمى حقكقيـ كمكتسباتيـ ككحدتيـ الداخمية كقد 

15 



 شنت عمينا 1994منذ تكقيع اتفاقية القاىرة : "عبرت إحدل األسيرات المحررات عف ىذه الحالة بقكليا
فكؿ يـك يقكلكف لنا أف اإلفراج سيككف شامال  (تممكند)حرب أعصاب تغذييا إدارة سجف ىشاركف 

كتيدؼ اإلدارة مف كراء ذلؾ خمؽ حرب نفسية ضدنا كفي الكقت ذاتو تدىكرت أكضاع .. لمجميع 
السجف حيث تقابؿ مطالب األسيرات بقميؿ مف االىتماـ مف سمطة السجكف بحجة أنو ال داعي لتكفير 

. ( نيساف17، 1993الريماكم،)" المطالب لكجكد إفراج قريب
لقد تعرض األسرل بعد تكقيع اتفاقيات أكسمك النتياكات تعسفية شاممة لمختمؼ جكانب حياتيـ الصحية 

كالغذائية كالنفسية كالثقافية شكمت عممية السالـ غطاء جيدا ليا عمى حساب المرجعيات القانكنية 
كاإلنسانية التي تكفؿ  حقكؽ األسير كحمايتو، كليس غريبا أف نسمع أسرل نفحة بعد خمس سنكات مف 
عمر اتفاقيات السالـ يقكلكف بأنيـ يتعرضكف إلى سياسة قمع دمكم كممارسات سادية ممنيجة مف قبؿ 

. ( تمكز16، 1998أسرل نفحو، )إدارة سجف نفحة جعمت حياتيـ ال تطاؽ 
 

:   التكيف النفسي واالجتماعي1.1.2
 

تتمثؿ عممية التكيؼ في سعي الفرد المتكاصؿ لتمبية مطالبو كاالستجابة لمطالب البيئة المحيطة 
كلممتغيرات التي تحدث فييا، كما تتمثؿ في سعي الفرد لمتكفيؽ بيف مطالبو كحاجاتو كبيف شركط بيئتو 
كضغكطاتيا، كفي سعيو لتكفير نكع مف التكازف بينو كبيف البيئة، كلما كاف اإلنساف في عممية تفاعؿ 

مستمر مع محيطو المادم كاالجتماعي كىذا التفاعؿ عممية نشطة دينامية، فإف عمميات التكيؼ 
 إلى التكازف عند حدكث أم اإلنسافعمميات مستمرة مف بيف أىدافيا المحافظة عمى التكازف أك إعادة 

. (،1980جالؿ، )خمؿ فيو، كذلؾ عبر إشباع مطالب نمكه كحاجاتو كتخفيؼ التكتر لديو 
كال شؾ أف اإلنساف يعيش في مجتمع تسكده قيـ كأعراؼ، كما أف المجتمع يتصؼ بالتغير المستمر 
في بنيتو االقتصادية كالثقافية، كىذا يتطمب مف األفراد التكيؼ مع مطالب الجماعة كقيميا مف جية، 

. كمع ما يطرأ عمى المجتمع مف تغيرات مستمرة مف جية أخرل
حيث ال يتطمب التكيؼ االجتماعي االلتزاـ بقيـ المجتمع، كتمبية مطالبو كمكاجية شركط التغير فيو 
نما يتطمب أيضان محاكلة العمؿ عمى تقديـ المجتمع كالسعي إلحداث التغيرات فيو نحك  فحسب، كا 

. األحسف بقدر المستطاع
كىذا يعني أف التكيؼ االجتماعي يشير إلى حالة تتكفر فييا عالقة منسجمة بيف الفرد كالبيئة، 
فيستطيع الفرد اشباع معظـ حاجاتو مع قبكؿ ما تفرضو البيئة عميو مف مطالب، أم أف التكيؼ 

االجتماعي ىك العممية التي تنطكم عمى إحداث ما ينبغي مف تغيرات في الشخص، أك في البيئة أك 
(. 1984عكض، )فييما معان، بقصد تحقؽ االنسجاـ في العالقات بينيما 
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أما التكيؼ النفسي فيك تمؾ العممية المستمرة التي ييدؼ بيا الفرد إلى أف يغير مف سمككو، أك مف 
. بنائو النفسي، ليحدث عالقة أكثر ايجابية بينو كبيف نفسو مف جية كبينو كبيف بيئتو مف جية أخرل

حيث يفسر عمـ النفس سمكؾ اإلنساف بأنو في أصمو تكيؼ مع العديد مف المطالب كالضركرات التي 
تضغط عميو، حيث أف بعض ىذه المطالب الضركرات شخصي كبعضيا اجتماعي، كىي تؤثر في 

بنائو النفسي كقيامو بكظائفو، كيحافظ اإلنساف بعممية التكيؼ عمى التكازف بيف مختمؼ حاجاتو أك بيف 
(. 1982الرفاعي، )حاجاتو كالعكائؽ التي تقؼ في كجييا 

 
   واقع األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيمي ومعاناتيم  2.1.2

 
 أسير تقريبان إجمالي عدد األسرل في السجكف كالمعتقالت اإلسرائيمية، (8600)  يبمغ عدد األسرل 
مجمكع األسرل الذيف تقاضكا ركاتب الشير مف كزارة األسرل كالمحرريف  (  أسيران 6006)منيـ ك

كباإلضافة إلى ىؤالء ىناؾ  سجنان كمعتقالن كمركز تكقيؼ، 28كمكزعيف ىؤالء األسرل عمى أكثر مف 
المئات مف األسرل  يتقاضكف ركاتب مف كزارة المالية ككنيـ كانكا  يعممكف في األجيزة األمنية أك في 

كظائؼ مدنية في السمطة الكطنية الفمسطينية قبؿ اعتقاليـ،  كالباقي معتقميف جدد اعتقمكا خالؿ 
األشير األخيرة كلـ تستكمؿ إجراءاتيـ بعد، باإلضافة لممعتقميف الذيف اعتقمكا حديثان كمكجكديف في 

. مراكز التكقيؼ كزنازيف التحقيؽ 
 3   كيبمغ إجمالي ركاتب األسرل كالكنتينة التي تصرفيا السمطة الكطنية لألسرل شيريان أكثر مف 

 مميكف دكالر
أم ما   ـ1994قبؿ قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية في مايك  معتقميف منذ ما ( أسير369)-  

 .مف إجمالي عدد األسرل % 4.3نسبتو 
اعتقمكا بعد اتفاؽ أكسمك كقبؿ انتفاضة األقصى كما زالكا في األسر، أم ما نسبتو  ( أسير 211- )
. مف إجمالي عدد األسرل% 2.4
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 :إجمالي األسرل منذ ما قبؿ انتفاضة األقصى 

إجمالي عدد األسرل المعتقميف قبؿ انتفاضة األقصى كما زالكا في  (  أسير 580) (: 1،2)جدكؿ 
 :مف إجمالي عدد األسرل، ك مكزعكف جغرافيان عمى النحك التالي %  6.8 أم ما نسبتو  لاألسر

 النسبة المئكية
إجمالي عدد األسرل  قبؿ انتفاضة 

 األقصى
 المنطقة

 (الضفة الغربية  )المحافظات الشمالية  297  51.2%

 (قطاع غزة  )المحافظات الجنكبية  171  29.5%

  ك مناطؽ أخرل1948 كفمسطينيك القدس 112  19.3%

 اإلجمالػي 580  100%

: إجمالي عدد األسرل مكزعيف حسب المنطقة 
: إجمالي عدد األسرل الذيف الزالكا في األسر كمكزعيف كالتالي ( أسير 8600(: ) 2،2)جدكؿ 

 
 النسبة المئكية

 إلجمالي عدد األسرل
 المنطقة إجمالي عدد األسرل

 المحافظات الشمالية 7430  86.4%

 المحافظات الجنكبية 650  7.6%

  كمناطؽ أخرل1948 كفمسطينيك القدس 520  6%

 اإلجمالػي 8600  100%

 
: الحالة االجتماعية لألسرل : (3،2 ) جدكؿ

  
 الحالة االجتماعية  العدد النسبة

 أعزب 6266  72.9%

 متزكج 2334  27.1%

 اإلجمالػي 8600   100%

( 2005كزارة شؤكف األسرل، )  
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 األطفال األسرى في السجون اإلسرائيمية
باعتقاؿ األطفاؿ الفمسطينييف كمحاكمتيـ كاحتجازىـ ضمف ظركؼ سيئة جدان  كىذا " إسرائيؿ " تقـك 

التصرؼ يخالؼ مجمكعة كبيرة مف القكاعد القانكنية الدكلية كالتي أقرىا المجتمع الدكلي كمف ضمنيا 
فمنذ بداية االنتفاضة كالحككمة اإلسرائيمية كقكاتيا األمنية , المكاثيؽ التي كقعت عمييا إسرائيؿ نفسيا

كالعسكرية بجميع تفرعاتيا تنتيج سياسة منظمة تجاه التعامؿ مع األطفاؿ األسرل مثؿ إجراءات 
عدـ كجكد رعاية صحية، كما ك يعانكف مف نقص الطعاـ كرداءتو، , التعذيب أثناء التحقيؽ, المحاكمة

كمف فرض الغرامات المالية  ككضعيـ في ظركؼ احتجاز صعبة لمغاية كغير إنسانية تفتقر لمحد 
األدنى مف المعايير الدكلية لحقكؽ األسرل بشكؿ عاـ ك حقكؽ األطفاؿ بشكؿ خاص، كمعاممتيـ 

كمستقبميـ ميدد بالضياع كالدمار حيث أنيـ محركمكف مف مكاصمة تعميميـ ة، معاممة قاسية كال إنساني
 مف حقيـ في التعمـ كمكاصمة تعميميـ مف االنقطاع عف الدراسة ككمسيرتيـ الدراسية، فيـ يعانكف 
 .كىذا يؤثر سمبان عمى مستقبميـ

المالذ األخير كألقصر فترة "فإف كافة المكاثيؽ كاألعراؼ الدكلية جعمت مف السجف بالنسبة لألطفاؿ 
 إال أف سمطات االحتالؿ اإلسرائيمي جعمت مف قتؿ األطفاؿ الفمسطينييف كاعتقاليـ المالذ "ممكنة

 كتفرض عمييـ أحكامان قاسية كصمت بحؽ بعضيـ لممؤبد، كأذاقتيـ أصناؼ ،األكؿ كليس األخير
 .العذاب كالمعاممة القاسية كالميينة

كال تتـ مراعاة أعمارىـ حيف اعتقاليـ كال حتى حيف إصدار األحكاـ الجائرة بحقيـ، فكؿ حقكقيـ 
ُتسمب، كطفكلتيـ ُتحطـ، كالشرائع كالقكانيف الدكلية كاتفاقية حقكؽ الطفؿ التي تكفؿ ليـ حقكقيـ ُتضرب 

 . بعرض الحائط مف قبؿ سمطات االحتالؿ
 :األطفاؿ األسػرل 

. ( ـ 2000 أيمكؿ 28 ) طفؿ اعتقمكا منذ بداية انتفاضة األقصى 3500أكثر مف -  
. (عدد األسرلمف إجمالي  % 3.5ما نسبتو  )ال زالكا في األسر طفؿ منيـ   288-    
 . أطفاؿ مف قطاع غزة 8 مف القدس ك20 مف سكاف الضفة  ك260-    
 .مف إجمالي األطفاؿ % 45.1ـ أم ما نسبتو 2004 طفؿ اعتقمكا خالؿ العاـ 130-    
. مف إجمالي عدد األطفاؿ % 50.3 أم ما نسبتو 2005 طفؿ اعتقمكا عاـ 145-    
  . إناث5 منيـ ذككر ك283 -    
يعانكف أمراضان مختمفة ك مف األطفاؿ األسرل مرضى ك  % 29.5 طفؿ أم ما نسبتو 85 - 

 .محركميف مف الرعاية الصحية كالعالج
 . داخؿ السجف كال يزالكف في األسر18المئات مف المعتقميف  اعتقمكا كىـ أطفاؿ ك تجاكزكا سف - 
مف األطفاؿ الذيف اعتقمكا تعرضكا لمتعذيب كعمى األخص كضع الكيس في الرأس كالشبح  % 99- 

 .كالضرب
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  .(22النقب )ك  (37مجدك ) ك (58عكفر ) طفؿ أسير مكجكديف في معتقالت 117- 
. كالباقي مكزعيف عمى سجكف أخرل كسجف التممكند كالشاركف كالجممة كغيرىـ-  
 
 

األسرل األطفاؿ مكزعيف حسب نكع الحكـ : (4،2)جدكؿ 
 

 النسبة العدد نكع الحكـ

  %50 144 محككـ

  %48.3 139 مكقكؼ كبانتظار المحاكمة

  %1.7 5 إدارم كدكف تيمة

  %100  *288 اإلجمالػي

( 2005كزارة شؤكف األسرل،) * 
: األسرى القدامى

  
األسرل القدامى اسـ يطمؽ عمى األسرل الذيف اعتقمكا منذ ما قبؿ قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية 

كأكضاعيـ  مف مجمكع األسرل،  ( معتقؿ 369 ) كال كزالكا معتقميف، كيبمغ عددىـ 1994 عاـ 
اإلعتقالية قاسية لمغاية ال تختمؼ في شيء عف أكضاع األسرل بشكؿ عاـ، فال اعتبار لكبر سنيـ أك 
عدد السنيف التي أمضكىا، أك لألمراض المختمفة التي يعانكف منيا،  ك تتعمد إدارة السجف استفزازىـ 

 يكميان مف خالؿ حمالت المداىمة كالتفتيش المفاجئ لمغرؼ، في منتصؼ الميؿ، كما تقكـ إدارة السجف 
بحممة تنقالت كاسعة  بيف األقساـ كالغرؼ كمف سجف إلى سجف بيدؼ خمؽ حالة مف عدـ االستقرار 

كالمعاناة النفسية عمى األسير، كزادت إدارة السجكف مف استخداـ سياسة العزؿ االنفرادم كلفترات طكيمة 
ضعافو، كما تفرض عمييـ غرامات مالية ألتفو األسباب، كالعشرات منيـ  بيدؼ قتؿ ركح األسير كا 

ممنكعيف مف زيارة ذكييـ منذ سنكات بحجج أمنية كاىية، فسنكات السجف كظركؼ القاىرة أثرت عمييـ 
كعمى كضعيـ الصحي، في ظؿ اإلىماؿ الطبي المتعمد مف قبؿ إدارة السجكف األمر الذم أدل 
كيؤدم إلى استفحاؿ األمراض لدييـ كىذا ما ضاعؼ مف معاناتيـ، ك جعؿ مف حياتيـ ميددة 

. بالخطر
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األسػرل المحككميف كمكزعيف حسب سنكات الحكـ : (5،2)جدكؿ 

 
األسرل حسب نكع الحكـ : (6،2)جدكؿ 

 

 نوع الحكم عدد األسرى النسبة

 محككـ 4120  47.9%

 (دكف تيمة)إدارم 900  10.5%

 مكقكؼ 3580  41.6%

 اإلجمالي  8600  100%

 
:  األسرل حسب المدة التي أمضكىا داخؿ السجكف: (7،2)جدكؿ 

 
(. 2005كزارة شؤكف األسرل، )

 

 فترة االعتقال عدد المعتقمين

  سنة 25أمضكا أكثر مف  6

  عامان 25 سنة كأقؿ مف 20أمضكا أكثر مف  26

  عامان 20 عامان كأقؿ مف 15أمضكا أكثر مف  104

  عامان 15 سنكات كأقؿ مف 10أمضكا أكثر مف  272

  سنوات10المجموع الكمي لمن أمضوا أكثر من  408

 النسبة عدد األسرلمدة الحكـ 

   %62.8 2588  سنكات10مف شير كلغاية أقؿ مف 

  %9.1 374  عامان 15 كأقؿ مف 10مف 

  %14.8 608  عامان 50 كأقؿ مف 15مف 

  %13.3 550  عامان كما فكؽ50مف 

  %100 4120 اإلجمالي
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: األسرى حسب الوضع الصحي

معتقميف منذ ما قبؿ انتفاضة األقصى يعانكف مف أكضاع صحية سيئة كمنيـ مف  ( أسيران 140 )قرابة 
. يعاني مف أمراض القمب كالغضركؼ كالمفاصؿ كضعؼ النظر

يعانكف مف أمراض مزمنة كمختمفة، كمنيـ مف اعتقؿ كىك مصاب  ( أسير 1000 )كىناؾ  قرابة 
برصاص كلـ يقدـ لو العالج الالـز مما يعرض حياتيـ لممكت، ك تفتقر كافة المعتقالت لعيادات 
مناسبة ك لمرعاية الطبية الضركرية، كىناؾ العشرات مف المعتقميف بحاجة إلجراء عمميات جراحية 

عاجمة كممحة إلنقاذ حياتيـ بما فييـ مسنيف، كأطفاؿ كنساء رفضت اإلدارة نقميـ لممستشفى، كال زالت 
تعالجيـ بحبة األكامكؿ السحرية التي يصفيا األطباء لجميع األمراض عمى اختالفيا كمدل خطكرتيا، 

حيث تفتقر السجكف أيضان إلى أطباء متخصصيف، كفى حاالت كثيرة يتـ مساكمة األسير المريض 
 .باالعتراؼ أك التعامؿ معيـ مقابؿ تقديـ العالج لو

ككانت أبرز المشاكؿ الصحية التي يعاني منيا المعتقمكف في السجكف اإلسرائيمية، عدـ كجكد أطباء 
مقيميف في السجكف، حيث ال يكجد سكل الممرضيف األمر الذم يحكؿ دكف تحكيؿ المرضى 

لممستشفيات كال سيما المرضى الذيف بحاجة ماسة لمتابعة حالتيـ الصحية السريعة كالطارئة، كذلؾ 
ألف عمميات التحكيؿ تحتاج إلى إجراءات بيركقراطية معقدة تحتاج إلى أشير، يككف في ذلؾ المريض 
قد أنيؾ دكف اىتماـ حقيقي لو، ككذلؾ عدـ اىتماـ إدارات السجكف بالحاالت المرضية كالتعامؿ مع 

المرضى باستيتار كال مباالة، عدل عف عدـ السرعة في نقؿ المرضى إلى المستشفيات كالمماطمة في 
إجراء العمميات الجراحية لممرضى األسرل حيث تصؿ ىذه المماطمة أحيانان إلى عدة سنكات، مما يزيد 

مستشفى مصمحة )مف تفاقـ المرض عند األسرل، ككذلؾ تردم الكضع الصحي في مستشفى الرممة 
حيث خصص في ىذا المستشفى عدد قميؿ مف األسرة ال يكفي حاجة األسرل المرضى  (السجكف

(. 2001قراقع، )
 :شـيداء الحركة الوطنية األسـيرة ووفق ما ىو موثق لدى دائرة اإلحصاء 

 الطبي كآخرىـ كاف الشييد ؿاستشيدكا بسبب التعذيب أك القتؿ بعد االعتقاؿ أك اإلىما ( أسيران 181)
في معتقؿ النقب الصحراكم  كذلؾ نتيجة اإلىماؿ الطبي  ( عامان 18)جكاد عادؿ أبك مغصيب  األسير 

، كمف الجدير ذكره أف الشييد أبك مغصيب ىك مف دير البمح بقطاع غزة ككاف قد اعتقؿ بتاريخ 
 عامان، ككاف يقضي 15 ، أم حينما أعتقؿ كاف طفالن عمره 1987 ـ ، كىك مف مكاليد 21/12/2002

. 28/7/2005 شيران ، كاستشيد بتاريخ 33حكمان بالسجف 
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تكزيع شيداء الحركة الكطنية األسيرة حسب سبب الكفاة : (8،2)جدكؿ 

 
 سبب الوفاة عدد الشيداء النسبة المئوية

 التعذيب  شييدان 70  38.7%

 اإلىماؿ الطبي  شييدان 40  22.1%

 القتؿ العمد بعد االعتقاؿ  شييدان 71  39.2%

 اإلجمالـي  شييداً 181  100%

 
تكزيع شيداء الحركة الكطنية األسيرة حسب المنطقة : (9،2)جدكؿ 

 
 المنطقة عدد الشيداء النسبة

 قطاع غزة 59  32.6%

  كمناطؽ أخرلالضفة الغربية 122  67.4%

 اإلجمالػي 181  100%

  
ىناؾ المئات مف األسرل استشيدكا بعد التحرر بأياـ أك بشيكر كسنكات بسبب آثار التعذيب كالسجف 
كسياسة اإلىماؿ الطبي المتبعة في السجكف اإلسرائيمية ، كآخرىـ كاف الشييد العربي السكرم األسير 

 ، كالذم 7/7/2005ىايػؿ حسػيف أبك زيد كالذم استشيد في مستشفى رامباـ بحيفا بتاريخ / المحرر 
 نتيجة 20/12/2004سبؽ كأمضى قرابة عشريف عامان في السجكف اإلسرائيمية ، كأفرج عنو بتاريخ 

لقرار لجنة طبية تابعة لمصمحة السجكف حيث كشفت الفحكصات إصابتو بسرطاف الدـ بمرحمة متقدمة 
 (.2005كزارة شؤكف األسرل، ) ككضعو الصحي خطير

 
: السياسات اإلسرائيمية حول االعتقال والتوقيف في انتفاضة األقصى   3.1.2

 
كاسعة النطاؽ بحؽ المكاطنيف الفمسطينييف مستخدمة كؿ الكسائؿ اعتقالية شنت حككمة إسرائيؿ حربا 

 القبض عمى المكاطنيف، كلقد امتازت حمالت االعتقاؿ بالعشكائية كبالبعد إللقاءالعسكرية كاالستخبارية 
الجماىيرم حيث كاف االعتقاؿ في كثير مف األحياف يحدث بشكؿ جماعي كدكف تمييز، كما كاف 

يشمؿ كافة فئات العمر كاألجناس مما اعتبرتو مؤسسات حقكؽ اإلنساف نكع مف التعذيب الجماعي، 
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مف المعتقميف مف السكاف المدنييف بما يدحض االدعاءات اإلسرائيمية بأف االعتقاالت % 95ككاف 
كمما يدؿ عمى الطبيعة الجماعية ليذه االعتقاالت قياـ سمطات  (المطمكبيف أمنيان )تستيدؼ ما يسمى 
 قضاء القدس بعد اجتياحيا بقكات عسكرية كبيرة يـك سأبكدم طالبان مف قرية 55االحتالؿ باعتقاؿ 

 راكتك ب، ككذلؾ حممة االعتقاالت الكاسعة في قرية بيت ريما قضاء راـ اهلل في شير 3/12/2001
ككاف لمعماؿ النصيب األكبر مف االعتقاالت الجماعية   مكاطنا مف القرية،50 كاعتقاؿ حكالي 2001

 عامؿ فمسطيني كما صرح بذلؾ ناطؽ باسـ 1050 حكالي 3/6/2001حيث اعتقؿ في يـك كاحد 
، 2001 أيمكؿ في شير الرامكف سجف فتح أعادت إسرائيؿ، كمف الجدير ذكره بأف اإلسرائيميةالشرطة 

كالذم ال يصمح لمحياة اآلدمية كالمكركث عف العيد العثماني كمكاف الحتجاز العماؿ الفمسطينييف 
كاألردنييف تمييدا لمحاكمتيـ أك إبعادىـ بعيد إطالؽ حممة مسعكرة لمالحقة العماؿ الذيف كصفيـ كزير 

 إجراء محاكمات إلى إلقائيـ خارج إسرائيؿ، إضافة إلىداعيا  (بالقمؿ) زيفي ـرحبعاالسياحة اإلسرائيمي 
 2000 شيكر، كغرامات مالية ما بيف 6-3ميدانية لمعماؿ كفرض أحكاـ سريعة بحقيـ تتراكح ما بيف 

 .يكؿ ش5000– 
 حككمة إسرائيؿ في عمميات االعتقاؿ الكحدات الخاصة كقكات المستعربيف، كشارؾ متكاستخد

المستكطنكف في عمميات االعتقاؿ تحت غطاء قكات الجيش اإلسرائيمي، كقد منح قائد الشرطة في 
 ادكميـ ألنيـ القكا معالي شيادات تقدير لثالث مستكطنيف مف شاحر الضفة الغربية الميجر جنراؿ 

كاعتبرت مشاركة المستكطنيف في عمميات االعتقاؿ تكجيا قانكنيا ، القبض عمى عدد مف الفمسطينييف
رسميا مف قبؿ حككمة إسرائيؿ لتشكيؿ ميميشيا المستكطنيف، حيث تقـك حكاجز الطرؽ التي ينصبيا 

 .المستكطنيف بتكقيؼ السيارات الفمسطينية كاعتقاؿ مكاطنيف
كاستخدمت إسرائيؿ الكالب البكليسية في مالحقة المكاطنيف الفمسطينييف، ككثيران ما استخدمت منازؿ 
المكاطنيف كأماكف احتجاز كاعتقاؿ مؤقتة بعد تفريغيا مف سكانيا، كفي كثير مف األحياف كاف يقاد 

 . معسكرات مستكطنات قريبة مف أماكف االعتقاؿإلىالمعتقمكف 
 خطؼ المكاطنيف ىك أكثر األساليب خطكرة في عمميات االعتقاؿ عمى يد كحدات أسمكب ككاف 

 المدني كتقـك بمداىمة منازؿ كأماكف المطمكبيف بالزم المستعربيف كالقكات الخاصة التي تتنكر 
 .الختطافيـ كاعتقاليـ، أك مف خالؿ نصب كميف ليـ عمى الطرقات أثناء تحركيـ

 خارج األماكف التابعة لسيادة السمطة الكطنية إلى المصيدة باستدراج المكاطنيف أسمكبكاتبعت إسرائيؿ 
 أسمكبالفمسطينية كاعتقاليـ بعد مراقبة مركزة لتحركاتيـ كمف ثـ اختطافيـ كاعتقاليـ، كقد تطكر 

الخطؼ في العاـ األكؿ مف االنتفاضة ليشمؿ المناطؽ الخاضعة لمسيادة اإلسرائيمية أسمكبا ناجحان 
كفعاالن كأعطتو أىمية كبيرة، كقد كصؿ عدد المخطكفيف مف المكاطنيف الفمسطينييف حتى تاريخ 

.  مكاطنان 290 حكالي 1/1/2002
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ككثيرا ما استخدمت إسرائيؿ األقارب كاألشقاء كرىائف لحيف تسميـ المطمكب لالعتقاؿ نفسو، كأصبحت 
ذالؿ بالمعتقميف كتعذيبيـ قبؿ كصكليـ   أماكف االعتقاؿ، كأطمقت النيراف إلىعمميات االعتقاؿ تنكيؿ كا 

 المستشفيات إلىعمى كثير مف المعتقميف، أك جرحى خطفكا مف سيارات اإلسعاؼ أثناء نقميـ 
  .الفمسطينية

 
 :ويمكن تمخيص أساليب االعتقال التي اتبعتيا حكومة إسرائيل خالل انتفاضة األقصى بمايمي

 
اعتقاليـ  ك كمائف الصطياد المكاطنيفإلىاالعتقاؿ بكاسطة الحكاجز عمى الطرقات، كالتي تحكلت 

ىانتيـ بأساليب عنصرية كال  كممارسة عمميات قرصنة في مالحقة المركبات كالتنكيؿ بالمكاطنيف كا 
أخالقية كتكقيفيـ ساعات طكيمة تحت أشعة الشمس المحرقة أك في البرد الشديد كالتعامؿ معيـ بركح 

. انتقامية
اجتياح كاقتحاـ القرل كالبمدات كالمدف الفمسطينية بقكات كبيرة معززة باآلليات المجنزرة كالدبابات 

كالكحدات الخاصة كطائرات االباتشي كالجرافات كالكالب، كبعد حظر التجكؿ كفرض الحصار عمييا 
كاقتحاـ المنازؿ كتفتيشيا، كتخريب ممتمكات المكاطنيف، يصاحب ذلؾ إطالؽ النار كالقنابؿ المضيئة 

جبارىـ عمى المككث ساعات طكيمة في العراء كالبرد  ذالليـ كا  كاالعتداء عمى السكاف كترىيبيـ كا 
اعتقاؿ المكاطنيف عمى المعابر كالجسكر ، الشديد، كتجريؼ مساحات كاسعة مف األراضي كىدـ المنازؿ

خطؼ المكاطنيف عمى أيدم القكات الخاصة ،  المطارات أثناء مغادرتيـ البالد أك أثناء عكدتيـ إليياأك
. كقكات المستعربيف

 إلىإف حككمة إسرائيؿ ال تقـك بتزكيد معمكمات كاممة حكؿ االعتقاالت كعف أماكف تكاجد المعتقميف 
 الصميب األحمر الدكلي، مما يصعب األمر في معرفة مكاف إلىالجيات الحقكقية المعنية كخاصة 

احتجاز المعتقؿ أك معرفة إذا كاف المكاطف الذم تـ اختطافو أك اعتقالو مف الشارع أك أثناء السفر ىك 
قيد االعتقاؿ أـ ال؟ 

 يتـ السماح ليـ أف انتزاع اعترافات فكرية مف المعتقميف قبؿ إلىككاف كاضحان أف إسرائيؿ تسعى 
باالتصاؿ بأحد، كقد قبمت المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية اعترافات كانت قد أخذت تحت كطأة التعذيب 

. أك سكء المعاممة
كيتـ احتجاز المعتقميف في ظركؼ صعبة جدا داخؿ غرؼ مزدحمة كسيئة التيكية كاإلنارة، كال يتـ 

 كأغمبية مف يتـ اعتقاليـ يتعرضكف لمضرب كاإلىانات أثناء االعتقاؿ إضافة تقديـ العالج الطبي ليـ،
إلى إجراءات كتدابير تعسفية تمارس ضد أىالي المعتقميف أثناء عممية االعتقاؿ كتعرض منازليـ 

(. B'tselem, 1998, p.15)لمتفتيشات االستفزازية 
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 ال يسمح ألىالييـ إحضار المالبس الالزمة ليـ، كخير مف عبر عف الظركؼ الصعبة التي يعيشيا 
اعترؼ أنو كؿ :"بقكلو" غكالف ميمكف"األسرل خالؿ انتفاضة األقصى مدير سجف مجدك اإلسرائيمي 

 ". صعبة جدان ؼبظركيكـ يصمنا معتقمكف جدد، كأف األسرل يعيشكف في خياـ 
 كاإلرىاب اعتداءات بالسكاكيف كالشفرات كالى االعتداءات الجنسية إلىكتعرض األطفاؿ القاصريف 

النفسي نتيجة احتجازىـ في قسـ مختمط خاص بالسجناء المدنييف مف المجرميف كالمنحرفيف في سجف 
. (2002 ،الضمير ) ماإلسرائيؿتممكند 

   االنتياكات التي يتعرض ليا األسرى في السجون و المعتقالت 3.1.2
 

ة تعذيب المعتقميف الفمسطينييف في السجكف كالمعتقالت اإلسرائيمي
استمرت حككمة إسرائيؿ خالؿ انتفاضة األقصى في سف قكانيف تجيز استخداـ التعذيب ضد المعتقميف 
الفمسطينييف كذلؾ عبر أعمى سمطة قضائية في إسرائيؿ ىي محكمة العدؿ العميا، كبعد تكلي شاركف 
السمطة في إسرائيؿ ازدادت سياسة التعذيب شراسة كبشكؿ ممحكظ، كازدادت معيا المطالبات الرسمية 

مف قبؿ مسؤكليف إسرائيمييف بضركرة كضع قكانيف إضافية تسمح بالتعذيب، كبرز ذلؾ مف خالؿ 
بطرح مشركع قانكف يسمح مف خالؿ بإعطاء الضكء " افرايـ سنيو"مبادرة نائب كزير الدفاع اإلسرائيمي 

بصياغة مشركع آخر يتعمؽ بنفس " ركبي رفمف"األخضر لممارسة التعذيب، كقاـ رئيس كتمة الميككد 
. المكضكع

أف لجنة خاصة تابعة لمكنيست اإلسرائيمي تبحث في قانكف  (2001)كقد ذكرت صحيفة ىآرتس 
الشاباؾ الذم يدرس بجدية مشركع القانكف الذم يخكؿ محققي الشاباؾ بممارسة الضغط الجسدم عمى 

حباط العمميات اإلرىابية . المعتقميف بحجة مكافحة كا 
لقد تصرؼ المحققكف اإلسرائيميكف خالؿ انتفاضة األقصى بيكس أمني شديد، كبدكف أية اعتبارات 

أك لعدـ قدرتيـ عمى  (إحباط عمميات تفجيرية)قانكنية مع معتقمي االنتفاضة كتحت دكافع كمبررات 
خماد االنتفاضة مما دفعيـ تعذيب المعتقميف الفمسطينييف بكسائؿ محـر .  دكلياةالسيطرة عمى األرض كا 

كبرزت نزعة انتقامية في عمميات تعذيب المعتقميف شارؾ فييا الجيش كالشرطة كالجنكد كالعمالء 
 مركز التحقيؽ أك إلىكالمستكطنيف، حيث يبدأ التعذيب منذ لحظة االعتقاؿ كقبؿ كصكؿ المعتقؿ 

ؼ كذلؾ مف خالؿ عمميات التنكيؿ التي يتعرض ليا المعتقؿ، كمف الجدير ذكره أف التعذيب قيالتك
 المحكمة أك إلى آخر أك أثناء نقميـ مف السجف إلىيمارس أيضا أثناء نقؿ المعتقميف مف سجف 

. العكس
 إلغاء ما يسمى باألذكنات التي كانكا يحصمكف عمييا مف قبؿ إلىكسعى رجاؿ الشاباؾ اإلسرائيمي 

محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية أك المستشار القانكني لمحككمة اإلسرائيمية لمسماح ليـ بالضغط 
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 أنو نشأت ضركرة ممحة إلىالجسدم عمى المعتقؿ الفمسطيني، كمبرراتيـ في إلغاء األذكنات تستند 
. النتزاع معمكمات فكرية مف المعتقميف كالمشتبو فييـ في فترة االنتفاضة لمنع أم عمميات ضد إسرائيؿ

مف معتقمي االنتفاضة تعرضكا لمتعذيب، كلـ تتكرع الحككمة اإلسرائيمية عف تعذيب األطفاؿ % 90إف 
كالفتية القاصريف الذيف اعتقمكا بنسبة كبيرة أثناء االنتفاضة كاستخدمت معيـ أساليب ال أخالقية 

كضغكطات نفسية خطيرة كأشكاؿ مف التعذيب القاسي جدا سكاء أثناء اعتقاليـ أك استجكابيـ أك خالؿ 
زجيـ في أقساـ كمراكز مختمطة مع سجناء مدنييف جنائييف مف أصحاب الجرائـ الخطيرة، فاألطفاؿ 

ىانات كتعذيب مف خالؿ حرمانيـ مف النكـ  تعرضكا لعنؼ شديد تضمف ضربا كركال كشتائـ كا 
لساعات طكيمة كتشديد األصفاد عمى أيدييـ بصكرة مؤلمة جدا كصب مياه باردة جدا عمى أجسادىـ 

إطالؽ أعيرة نارية بالستيكية ككمنعيـ مف استبداؿ مالبسيـ ككضع أكياس قذرة كنتنة عمى رؤكسيـ 
صغيرة الحجـ عمييـ ككضع أثقاؿ عمى أكتافيـ لساعات طكيمة كغمر رؤكسيـ بالمياه كالثمج أثناء 

 لقد أدلى العديد مف األطفاؿ القاصريف باعترافات كاذبة تحت التعذيب ،التحقيؽ معيـ كغيرىا الكثير
قراقع، ) لمخالص مف اآلالـ النفسية كالجسدية التي يتعرضكف ليا كاإلرىاب الذم يمارس ضدىـ

2003 .)
لقد كسرت حككمة إسرائيؿ خالؿ انتفاضة األقصى كؿ المحظكرات القانكنية الدكلية التي تمنع التعذيب 

 كالذم 9/6/1999كتعتبره جريمة مف جرائـ الحرب، بؿ أنيا لـ تحتـر قرار محكمتيا العميا الصادر يـك 
 انتفاضة األقصى كبشكؿ ؿحظر استخداـ التعذيب، كلعؿ حجـ استخداـ التعذيب بحؽ المعتقميف خال

 إدانة إلىخطير جدا ىك ما دفع العديد مف المؤسسات الحقكقية المحمية كالدكلية كبعض اإلسرائيمية 
بتاريخ " أمنستي"إسرائيؿ كمطالبتيا بالكقكؼ الفكرم لسياسة التعذيب، فقد نددت منظمة العفك الدكلية 

 تعذيب المعتقميف الفمسطينييف أثناء استجكابيـ، ككذلؾ ندد إلى بمجكء إسرائيؿ المتزايد 20/11/2001
بسكء المعاممة كاستخداـ التعذيب بحؽ األطفاؿ " يكنسيؼ"ممثؿ صندكؽ األمـ المتحدة لرعاية الطفكلة 
 . القاصريف المعتقميف في السجكف اإلسرائيمية

ال زالت سمطات االحتالؿ تمارس أساليب التعذيب المحرمة دكليان ضد األسرل الفمسطينييف، فيي ك
 ك تمارس التعذيب ككسيمة رسمية الدكلة الكحيدة التي تجيز التعذيب كتضفى عميو صفة الشرعية،

تحظى بالدعـ السياسي كالتغطية القانكنية، التي كفرتيا المحكمة العميا ألجيزة األمف اإلسرائيمية في 
 حيث منحت جياز الشاباؾ الحؽ في استخداـ التعذيب كأساليب اليز كالضغط الجسدم 1996العاـ 

 .ضد المعتقميف الفمسطينييف 
 كنادران ما يعتقؿ شخص كال يتعرض ألحد أشكاؿ التعذيب الجسدم كالنفسي أك أكثر، كقد أكدت 

مف األسرل الذيف اعتقمكا تعرضكا ألحد أشكاؿ % 99اإلحصائيات الصادرة عف كزارة األسرل باف 
 ( 70 )التعذيب المختمفة، كما كصؿ عدد شيداء الحركة  األسيرة الذيف استشيدكا نتيجة التعذيب إلى 

 .  أسيران شييدان 
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كتبدأ عممية التعذيب كاإلرىاب لألسير عمى الفكر حيث يتـ اعتقالو بطريقة كحشيو كيتـ تكبيمو بقيكد 
بالستيكية قكية، ككضع رباط عمى عينية ، كجره إلى الخارج ككضعو في الجيب العسكرم ، كغالبان ما 

يتـ االعتداء عميو بالضرب الكحشي باليراكات كأعقاب البنادؽ كالدكس عميو باألقداـ كالشتـ، حتى 
كصكلو إلى مركز التحقيؽ كالتكقيؼ ، ككثيران ما تتـ االعتقاالت عف طريؽ حكاجز التفتيش المنتشرة 

 .عمى الطرؽ، أك اختطافيـ مف الشكارع ك المقاىي ك الجامعات كالمدارس
 بيف أساليب كبعد عممية االعتقاؿ يتـ إرساؿ المعتقميف إلى مراكز التكقيؼ كالتحقيؽ المنتشرة فمف

مف المعتقميف تعرضكا % 88التعذيب المستخدمة كالشائعة شبح المعتقؿ، كحسب اإلحصائيات فاف 
لمشبح  أثناء التحقيؽ، كمف أساليب التعذيب أيضان كضع المعتقؿ في ثالجة، كقد تـ استخداـ ىذا 

 .مف المعتقميف الفمسطينييف% 68األسمكب مع 

كال يقتصر التعذيب عمى مناطؽ محددة مف الجسـ، بؿ يشمؿ كؿ أجزاء الجسـ، بتركيز عمى الرأس 
كالمناطؽ العمكية كفى حاالت كثيرة يمتد تأثير التعذيب لمرحمة ما بعد االعتقاؿ، نتيجة إلصابات عدد 
مف األسرل بعاىات دائمة نتيجة تعرضيـ لمتعذيب المستمر، ناىيؾ عف المعاناة النفسية طكيمة المدل 

.  التي يتركيا السجف عمى نفكس ىؤالء األسرل  بعد تحررىـ مف األسر
 

االعتقال اإلداري 
مف أكثر األساليب التي تستخدميا سمطات االحتالؿ لزيادة المعاناة كالتضييؽ عمى األسرل كذكييـ، 
فما أف تنتيي مدة االعتقاؿ اإلدارم، كيبدأ المعتقؿ في العد التنازلي النتياء ىذه المحنة، حتى يطؿ 
السجاف حامالن معو قرار التمديد لفترة إعتقالية جديدة لمرة أك مرتيف أك ثالثان كىكذا دكاليؾ كالفترة 

 .مفتكحة إلى ما شاء اهلل، دكف أف يعرض المعتقؿ عمى محكمة أك يسأؿ عف تيمة معينة

فقد أصبح االعتقاؿ اإلدارم سيفان مسمطان عمى رقاب كافة الفمسطينييف، فككنؾ فمسطيني يعني انؾ في 
أم لحظة معرض لالعتقاؿ اإلدارم الذم يعتبر في نظر القكانيف كاالتفاقيات مف أكثر األساليب خرقان 
لحقكؽ اإلنساف، إذ يتـ بمكجبو تحكيؿ المعتقؿ لمحبس إداريان بدكف تيمة أك محاكمة لفترات تتراكح بيف 

 شيكر، تتجدد لعدد مف المرات كفقان لما يراه قاضى التمديد الذم يأتمر غالبان بأمر المخابرات 3-6
اإلسرائيمية، كذلؾ دكف تقديـ األسير إلجراءات محاكمة، كال يسمح لممعتقؿ أك محامية باإلطالع عمى 
أية تفاصيؿ عف أسباب االعتقاؿ، كيحـر األسير مف حقو في المحاكمة العادلة كمف حقو في معرفة 
. التيـ المكجية إليو كبالتالي يحـر مف حقو في الدفاع عف النفس كالتي كفمتو كافة األعراؼ كالقكانيف
كدكلة االحتالؿ تضرب بعرض الحائط جميع المكاثيؽ ك االتفاقيات الدكلية التي نصت عمى عدـ 
شرعية االعتقاؿ اإلدارم، كمنيا البند الثاني مف  العيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنية كالسياسية، 

. ككذلؾ المادة الخامسة في اتفاقية جنيؼ الرابعة
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كقد استخدمت إسرائيؿ سياسة االعتقاؿ اإلدارم منذ السنكات األكلى لالحتالؿ استنادا إلى قكانيف 
 كتبنتيا إسرائيؿ بعد قياميا كمف ثـ قامت بسف قكانينيا 1948الطكارئ لالنتداب البريطاني قبؿ عاـ 

(. 1986باليفير، ) 1979الخاصة باالعتقاؿ اإلدارم عاـ 
 1988 لعاـ 1229 االعتقاالت اإلدارية بناء عمى األمر العسكرم رقـ ذكتقـك حككمة إسرائيؿ بتنفي

حيث يمنح القادة العسكريكف في الضفة الغربية كقطاع غزة صالحيات اعتقاؿ أم شخص لمدة ست 
يحتاج إلى اعتقاؿ ىذا الشخص، كذلؾ  (األمف العاـ)أك  (أمف المنطقة)شيكر إذا كاف لدييـ اعتقاد أف 

فإف األمر يمنحيـ صالحية تمديد االعتقاؿ لمدد إضافية تصؿ إلى ستة شيكر مساء يـك انتياء أمر 
االعتقاؿ السارم لنفس األسباب السابقة، كىكذا فاألمر العسكرم ال يحدد مدة إجمالية قصكل لالعتقاؿ 

ىي مفاىيـ غير محددة كغير كاضحة كتفسيرىا " األمف العاـ"ك " أمف المنطقة"اإلدارم كما أف المفاىيـ 
(.  B'tselem, 1997)متركؾ لمقائد العسكرم نفسو 

كلـ ينخفض المجكء إلى سياسة االعتقاؿ اإلدارم بعد التكقيع عمى اتفاقيات أكسمك كما أعقبيا مف 
 حيث 1998-1994اتفاقيات الحقة، بؿ شيدت ىذه السياسة تصعيدان دلت حاالت االعتقاؿ ما بيف 

أمر اعتقاؿ إدارم بحؽ المكاطنيف الفمسطيني  " 1900 "1997 العسكرييف عاـ ةأصدر القاد
Amnesty International Report, 1998) .)

مف إجمالي عدد % 10.5أسير إدارم، أم ما نسبتو  ( 900 )يبمغ عدد األسرل اإلدارييف حكالي 
كيضـ سجف النقب لكحده  (النقب كمجدك )المعتقميف، مكزعيف عمى عدد مف السجكف أىميا سجني 

مف األسرل اإلدارييف، حيث يعتبر  اكبر تجمع ألسرل االعتقاؿ اإلدارم في فمسطيف، الذيف  ( % 90)
يقبعكف في السجف مدة طكيمة دكف تيمة أك قضية أك أدلة، كيعيش األسرل اإلداريكف في كنتكنات بعد 

.  إقامة جدراف إسمنتية حكؿ األقساـ في سبتمبر أيمكؿ مف العاـ الماضي  بطكؿ ثمانية أمتار
كيشبو األسرل تمؾ الكنتكنات باآلبار، حيث يحيط الجدار بأقساـ األسرل اإلدارييف ، كيعطى ارتفاع 

 أسيرا، كذلؾ 20 خياـ تضـ الخيمة الكاحدة 6الجدار أقساـ المعتقؿ شكؿ اآلبار، حيث يضـ  كؿ بئر 
حسب األسرل سياسة مدركسة ذات أبعاد حسبت بدقة كعناية بيدؼ منع التكاصؿ بيف المعتقميف، 

كزيادة الضغط كالقير بحؽ األسرل، كفرض عزؿ داخمي عمى األسرل بعضيـ البعض، بيدؼ جعؿ 
كؿ قسـ ككأنو سجف لكحده، كقد أطمؽ األسرل عمى السجف اسـ غكانتنامك النقب نظران لما يحدث فيو 

. مف فظائع كخركقات لحقكؽ اإلنساف عمى شاكمة سجف غكانتنامك في ككبا
ككذلؾ فاف إدارات السجكف تمنع المعتقميف مف رؤية محامييـ كذلؾ لعدـ إطالعيـ عمى ممفاتيـ 
كمتابعة قضاياىـ أماـ المحاكـ الصكرية، التي تعقد ليـ بشكؿ غير قانكني، كيتـ خالليا التمديد 
لممعتقؿ لفترة إعتقالية جديدة دكف تيمة محددة أك محاكمة عادلة، حيث تصاعدت كتيرة التمديد 

لممعتقميف اإلدارييف بشكؿ ممحكظ خالؿ األربع سنكات انتفاضة األقصى ككصؿ التمديد ألربعة عشرة 
مرة لبعض المعتقميف، كحسب األسرل فانو ال يكجد معتقؿ إدارم إال كجرل لو تجديد االعتقاؿ اإلدارم 
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مرة أك مرتيف أك أكثر، بحجة أف ىذا األسير أك ذاؾ خطير، كلكف ليس لو قضية أك اتياـ معيف سكل 
انو يشكؿ خطران عمى امف إسرائيؿ دكف ذكر لماىية الخطر، بؿ تتذرع جية التحقيؽ بكجكد ممؼ سرل 

لممعتقؿ ال يسمح لو أك لمحاميو باإلطالع عميو، حيث يتـ بمكجبو التجديد لممعتقؿ لمرة أك مرتيف 
كالعدد مفتكح إلى ما ال نياية، حتى أصبحت قضية التمديد لالعتقاؿ اإلدارم اعتيادية بالنسبة لألسرل 

. اإلدارييف
 

اعتقال األسيرات 
تصاعدت سياسة اعتقاؿ األسيرات الفمسطينيات مف قبؿ  االحتالؿ منذ اندالع انتفاضة األقصى، حيث 

أسيرة داخؿ  (115)زاؿ منيف   أسيرة تـ اعتقاليف خالؿ الخمس سنكات السابقة، ال400أف أكثر مف 
 مف مناطؽ الضفة الغربية كالقدس، كأسيرتاف مف 113السجكف، تـ تجميعيف في سجف ىشاركف منيف 

.  أسيرات يخضعف لالعتقاؿ اإلدارم (7)مكقكفة، ك (46)أسيرة محككمة، ك (62)قطاع غزة، 
أكضاع األسيرات شيدت خالؿ الفترة األخيرة تصعيدان خطيران مف قبؿ إدارة السجكف،حيث تقكـ بحممة 
قمعية منظمة ضد األسيرات، كال تزاؿ مستمرة في ممارسة كافة كسائؿ التعذيب بحؽ األسيرات، كال 

تتياكف إدارة السجكف في ابتكار اعنؼ أساليب اإلىانة مف اجؿ زيادة معاناة األسيرات كتحطيـ 
معنكياتيف كزعزعة ثقتيف بأنفسيف، ككذلؾ تدمير الشخصية كالحالة النفسية لألسيرة لتصبح غير قادرة 

. عمى العطاء كالبناء، كما تتعمد اإلدارة إىماؿ طمبات األسيرات المتكررة بتحسيف ظركفيف المعيشية
حياة األسيرات داخؿ السجكف كالمعتقالت اإلسرائيمية مميئة بالمضايقات كاالستفزازات كالحرماف حتى 
مف التعميـ حيث ال زالت إدارة السجكف مستمرة في المماطمة بالسماح لبعض األسيرات بالتعميـ، كال 

زالت إدارة السجكف تمارس  سياسة التفتيش العارم بحؽ األسيرات، كىك ما يشكؿ خرقان كاضحان 
لالتفاقيات الدكلية التي تنص عمى حسف معاممة األسرل كاألسيرات، كذلؾ ال تتكرع إدارة السجف 

باالعتداء الجسدم عمى األسيرات بالضرب كرش الغاز المسيؿ لمدمكع، كرش الماء البارد في فصؿ 
الشتاء، كحرمانيف مف المالبس كاألغطية الشتكية، كذلؾ تقـك إدارة السجكف بعمميات اقتحاـ لغرؼ 

األسيرات في ساعات متأخرة مف الميؿ، حيث تعبث في مالبسيف ،كتقمب محتكيات الغرؼ رأسان عمى 
عقب بيدؼ التفتيش عف أشياء ممنكعة، كتستخدـ إدارة السجكف أسمكب العزؿ االنفرادم كعقاب دائـ 
لألسيرات بحجة مخالفة قكانيف االعتقاؿ داخؿ السجف ،كذلؾ تحـر عدد مف األسيرات مف زيارة ذكييـ 
بحجج أمنية كاىية، ككذلؾ فاف األكؿ المقدـ مف قبؿ اإلدارة سيء كمان كنكعان، مما يضطر األسيرات 

قمة إدخاؿ الكتب كالجرائد، كمنع  عمى حسابيف الخاص، كتعاني األسيرات مف إلى الشراء مف الكنتيف
مف إدخاؿ المالبس ليف خالؿ زيارة األىؿ،  كتحـر معظـ األسيرات إدخاؿ أدكات رياضية مع األىؿ، 

كمؤخران أكدت مصادر حقكقية باف إدارة سجف تممكند استخدمت ىراكات مزكدة بصكاعؽ كيربائية، 
 . كىذه اليراكات تتسبب في إصابات بالغة لإلنساف كتسبب اإلغماء كاإلعياء الشديد
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كذلؾ ال زالت إدارة السجكف مستمرة في سياسة اإلىماؿ الطبي المتعمد لمعديد مف الحاالت المرضية 
التي تعانى منيا األسيرات في سجكف االحتالؿ، حيث اشتكت األسيرات مف مشاركة األطباء في عيادة 
السجف في تعذيب األسيرات كالتضييؽ عمييف كتيديدىف بعدـ تقديـ العالج ليف كعدـ إجراء عمميات 
جراحية، كذلؾ تشتكى األسيرات مف عدـ كجكد  طبيب مختص أك طبيبة نسائية في عيادة السجف 

أكجاع في العيكف  لتراعي شؤكف األسيرات المريضات، مع العمـ باف ىناؾ أسيرات يعانيف مف
كديسكات في الظير بسبب الجمكس في ظركؼ إعتقالية كحشية، كبسبب الرطكبة العالية كقمة التدفئة 
كالنقص الشديد في المالبس الشتكية، مف جية أخرل فاف إدارة السجكف ال تمقى باالن لتدىكر أكضاع 

أسيرات، مف بينيف طفمتاف محككمتاف، كطفمة  (5) عامان كعددىف 18األسيرات الزىرات  ما دكف الػ
.  كاحدة تخضع لالعتقاؿ اإلدارم، كطفمتاف مكقكفتاف بدكف محاكمة

زيارة األسيرات  حيث ال تتمقى الزىرات أم معاممة خاصة أك اىتماـ ككنيف طفالت،  كيمنعف مف
العكس مف ذلؾ تقـك إدارة  البالغات كيمنع بقاء أسيرة بالغة معيف في نفس الغرفة لرعايتيف، كعمى

غرفتيف، حيث تستمر الجنائيات بالصراخ  السجف باعتقاؿ األسيرات المدنيات كالجنائيات عمى قرب مف
البذيئة كاالستفزازات مما يبقييف متكترات كخائفات طكاؿ  في أكقات مختمفة في الميؿ كالنيار كالشتائـ

بحؽ األسرل كاألسيرات القّصر لمضغط عمييف كزيادة ظركؼ  الكقت كىي سياسة تتبعيا إدارة السجكف
. االعتقاؿ السيئة عمييف

 

 
 
 

 
األسيرات مكزعات حسب نكع الحكـ ( : 10،2)جدكؿ 

 

 النسبة  عدد األسيرات نوع الحكم

  %53.9 62 محككمة

 % 40 46 مكقكفة

  %6.1 7 (دكف تيمة )إدارم 

  %100 115 اإلجمالي 

( 2005كزارة شؤكف األسرل،) 
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 العزل االنفرادي والنقل

 سياسة العزؿ التي تتبعيا سمطات االحتالؿ ضد األسرل قديمة جديدة كلكف الحجة كاحدة كىك الذريعة 
األمنية، حيث تقرر إدارة السجكف باف ىذا السجيف خطر، تقكـ بعزلو في زنازيف انفرادية، أك أقساـ 
كاممة لمعزؿ كمف اشيرىا عزؿ الرممة، كعزؿ إيشؿ في سجف بئر السبع ، كعزؿ أيمكف، كأخيرا سجف 

 .جمبكع
أقساـ العزؿ تفتقر إلى الحياة فال تدخميا الشمس كاليكاء ،كال يكجد بيا نكافذ، كنسبة الرطكبة مرتفعة 
جدان بيا، كذلؾ فاف دكرة المياه تكجد داخؿ الزنزانة، ك تنبعث منيا ركائح كريية جدان كتشكؿ مصدر 
لمفئراف كالحشرات الضارة التي تسيؿ الطريؽ النتشار األمراض المعدية، زنازيف العزؿ ضيقة جدان، 

متر، يكضع فييا أسيريف كيخرجاف إلى الفكرة معان، كاألسير الذم ال يريد أف يخرج / مساحتيا متريف 
 .إلى الفكرة يبقى مقيدان في الزنزانة لحيف عكدة األسير رفيقو مف الفكرة

تحتجز فيو سمطات االحتالؿ اخطر  الذم (ايشؿ  ) 6في سجف بئر السبع في النقب يكجد قسـ  العزؿ 
. عدد مف األسرل تتيميـ إسرائيؿ بتيمة قيادة أعماؿ المقاكمة

ضيقة، كبعضيـ أمضى في العزؿ أكثر مف أربع  معظـ المعتقميف في ىذا القسـ معزكلكف في زنازيف
سنكات، ال يرل فييا أحدا ،إال الفئراف، كالسجاف كأم خطأ يرتكبو مف كجية نظر إدارة السجف يعرضو 

الفكرة كالمحظكظ مف ىؤالء األسرل الذم ال يحتجز في  الخركج إلى ساحة لعقاب مثؿ حرمانو مف
غرفة يخرجاف  العزؿ يبقى معتقال في الغرؼ، كىي ضيقة جدا كاقرب لمزنازيف، كيحتجز كؿ أسيريف في

في السجكف األخرل لمنع  معا إلى ساحة الفكرة كال يسمح لجميع األسرل الخركج معا إلى الساحة كما
تنفيذا لسياسة العزؿ القاسية بحؽ  التكاصؿ بيف األسرل، كفي بعض الغرؼ يحتجز أسير كاحد فقط،

 .األسرل في ىذا السجف
كيصنؼ األسرل الخطيريف في ىذا السجف، حسب درجة الخطكرة، فبعض األسرل محركمكف مف زيارة 

 عاـ، كاألسير 1175سالمة مف غزة، كمحككـ عميو بالسجف  أىميـ ليـ بشكؿ تاـ مثؿ األسير حسف
 مؤبدا كممنكع مف الزيارة منذ لحظة 18كمحكـك  ( عاما31)احمد يكسؼ المغربي مف مخيـ الدىيشة 

 .اعتقالو
كيعاني األسرل في ىذا السجف مف شركط حياة قاسية جدان حيث ىناؾ نقص حاد في كؿ شيء مثؿ 

كاألدكات الالزمة لمحياة اليكمية، كذلؾ يكجد عدد مف األسرل المرضى داخؿ ىذا القسـ، كال  األكؿ
الخارجي بشكؿ تاـ،  تتكفر معمكمات كثيرة عف حالة األسرل في ىذا السجف بسبب عزليـ عف العالـ

. الحراس في السجف تعميمات بانتياج معاممة قاسية بحؽ نزالء ىذا القسـ كيتمقى
كذلؾ تمارس سمطات االحتالؿ سياسية نقؿ األسرل مف سجف إلى آخر في فترات متقاربة كىذا ما 
تميزت بو الفترة السابقة خاصة في فترة اإلضراب إمعانان منيا في قمع األسرل، كذلؾ لمنع حركة 
االحتجاج كاإلضراب، كخمؽ معيقات أماـ زيارة األىالي، مثؿ أف ينقؿ معتقؿ إلى سجف نفحة 
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الصحراكم، كىك مف سكاف شماؿ الضفة، ككذلؾ غالبان ما يتـ نقؿ األسرل الذيف تأتى عمى أرقاـ 
حساباتيـ مبالغ الكنتينة، كذلؾ لخمؽ إرباؾ في تكزيع األمكاؿ عمى السجكف، كما تمجأ مديرية السجكف 
إلى عزؿ بعض المعتقميف في أقساـ العزؿ أك في زنازيف انفرادية، كيمنعكا مف زيارة األىؿ أك االخػتالط 

. مع بقية المعتقميف
 

الغرامات المالية 
زادت سمطات االحتالؿ خالؿ سنكات انتفاضة األقصى مف سياسة فرض الغرامات المالية عمى 

التي تحكلت قاعاتيا إلى ساحات " سالـ"ك" عكفر"األسرل، سكاء في المحاكـ ك خاصة في محكمتي 
لنيب أمكاؿ األسرل، مف خالؿ فرض الغرامات المالية الباىظة عمييـ بجانب األحكاـ بالسجف ، فال 

 أالؼ شيكؿ، األمر الذم أرىؽ كاىؿ عائالتيـ 10يكاد يخمك حكـ إال برفقو غرامة مالية قد تصؿ إلى 
في ظؿ األكضاع االقتصادية المتدىكرة في األراضي الفمسطينية المحتمة، ككذلؾ فرض الغرامات 

المالية داخؿ أقساـ السجكف كعقاب لألسرل بحجج كاىية، كإلقاء كرقة في الساحة أك ربط حبؿ داخؿ 
. الغرفة، تخصـ تمقائيان مف أمكاؿ األسرل في الكنتيف

منع الزيارات  
اآلالؼ مف األسرل ممنكعيف مف زيارة ذكييـ بحجج أمنية كاىية، كيكجد بيف األسرل مف لـ يرل أىمو 

 سنكات، حتى األقارب مف الدرجة األكلى كاألب كاألـ كالزكجة كاالبف، حيث تستخدـ 8 أك 5منذ 
 .سمطات االحتالؿ ىذا األسمكب لعقاب األسرل كالضغط عمى نفسياتيـ

كاألىؿ المسمكح ليـ بالزيارة يكاجيكف إجراءات أمنية معقدة لمكصكؿ إلى أبنائيـ كرؤيتيـ لمدة قصيرة، 
مع كجكد الحاجز الزجاجي الذم يمنع األسير مف مالمسو أصابع أبنائو، كذكيو كسماع صكتيـ بشكؿ 

 .كاضح
عمى حاجز ايرز يتـ حجز أىالي األسرل لساعات طكيمة بحجة التفتيش، ككذلؾ عمى أبكاب السجف 
ينتظركف لساعات طكيمة حتى يسـ ليـ بالدخكؿ كأحيانان يمنعكا مف الزيارة كيعكدكا إلى بيكتيـ دكف 

رؤية أبنائيـ، ىذا عد عف الحكاجز المنتشرة عمى جميع شكارع الكطف كالتي يعيؽ االحتالؿ مف خالليا 
. تحرؾ المكاطنيف لفترات طكيمة كيتعرضكف أحيانان إلطالؽ النار

 
 اقتحام غرف األسرى والتفتيش العاري ومصادرة الممتمكات الشخصية 

يعانى المعتقمكف في السجكف اإلسرائيمية يكميان مف سياسة  التفتيش العارم عند الخركج أك العكدة إلى 
السجف، كقد طالب األسرل ضمف إضرابيـ األخير عف الطعاـ بكقؼ تمؾ السياسة الميينة إال أف 
إدارات السجكف ال زالت مصرة عمى االستمرار في سياسة التفتيش العارم كذلؾ فيي مستمرة في 

عمميات اقتحاـ غرؼ األسرل، بحجة التفتيش كخاصة بعد منتصؼ الميؿ، كيتـ خالؿ عمميات االقتحاـ 
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مصادرة األدكات كاألغراض الخاصة بالمعتقميف، مثؿ المالعؽ كالدفاتر كصكر أقاربيـ كالرسائؿ 
مف القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء مف اتخاذ  (43)الخاصة، ذلؾ بعكس ما دعت إليو المادة 

التدابير الالزمة لإلبقاء عمى أشياء السجيف كثيابو كنقكده كغيرىا مف متاع في حالة جيدة، كأف تسجؿ 
.   في كشكفات كتكضع في حرز أميف

 
الحرمان من التعميم 

ال زالت سمطات االحتالؿ تمنع األسرل كالمعتقميف مف حقيـ في إكماؿ تعميميـ في الجامعات 
الفمسطينية، حيث ال تسمح لألسرل سكل بااللتحاؽ بالجامعات العربية، ككذلؾ تضع العراقيؿ أماـ 
الكثير مف األسرل كتحكؿ دكف إمكانية مكاصمة تعميميـ في الجامعات العربية، كدكف إدخاؿ الكتب 

.  الالزمة لمكاصمة تعميميـ 

 غياب مبادئ القانون الدولي اإلنساني في القضاء اإلسرائيمي 4.1.2
 

طاتو دكرا حربيا في قمع االنتفاضة مف سؿ، مارس القضاء اإلسرائيمي بكافة ىيئاتو كاالنتفاضةخالؿ 
جراءات غير قانكنية كال تستند   مبادئ حقكؽ اإلنساف في تعامميا مع إلىخالؿ تطبيؽ قكانيف كا 

، مما أكحى بأف سمطات القضاء اإلسرائيمي تمتثؿ لتعميمات جياز األمف العاـ الفمسطينييفالمعتقميف 
 مع المعتقميف الفمسطينييف، كيمكف تكضيح ممارسات القضاء إجراءاتيافي أحكاميا كفي " الشاباؾ"

 :يمي اإلسرائيمي البعيد عف األصكؿ القانكنية بما
فقد فرضت المحاكـ اإلسرائيمية أحكاما مرتفعة : فرض أحكاـ رادعة كقاسية بحؽ المعتقميف -1

مصحكبة بغرامات مالية عالية عمى المعتقميف الفمسطينييف، كىي سياسة بحؽ األطفاؿ القاصريف الذيف 
ال يجكز باألساس اعتقاليـ كتقديميـ لممحاكـ العسكرية بحسب االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية كخاصة 
اتفاقية حماية الطفؿ، إضافة أف ىذه المحاكـ قبمت اعترافات أطفاؿ تعرضكا لمتعذيب كالضغط النفسي 
كالجسدم عمى يد المحققيف، كغالبية ىذه االعترافات غير منطقية كدكف مراعاة سف الطفؿ، كفرضت 

 كتعاممت شيكؿ،" 15.000 "إلى خمس سنكات كغرامات مالية كصمت إلىأحكاـ عالية عمييـ كصمت 
المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية مع األطفاؿ المعتقميف كمعتقميف جنائييف كتخضعيـ بذلؾ لقانكنيا الذم 

 16 سنة بينما في القضايا األمنية تعتبر أف الطفؿ أقؿ مف 18 سف إلىيعتبر أف الطفؿ ىك مف كصؿ 
 .سنة، كليذا تـ احتجاز عدد كبير مف القاصريف في أقساـ كسجكف يتكاجد فييا سجناء جنائييف مدنييف

 ذلؾ أمرا رتأضفت المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية شرعية قانكنية عمى احتقار العرب كاعتب -2
ككاف ذلؾ كاضحا في األحكاـ التي أصدرتيا ىذه المحاكـ بحؽ الجنكد أك المستكطنيف الذيف : عاديا

 التي أصدرتيا نفس المحاكـ كنفس القضاة  مع األحكاـارتكبكا جرائـ قتؿ بحؽ الفمسطينييف بالمقارنة
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( 2001شباط )بحؽ الفمسطينييف الذيف قتمكا أك حاكلكا قتؿ اإلسرائيمييف، إذ أصدرت المحكمة العسكرية 
الذم قتؿ الطفؿ الفمسطيني حممي " ناحـك ككرماف" أشير عمى المستكطف 6حكما بالخدمة المدنية لمدة 

بينما أصدرت نفس المحكمة كفي الجمسة التي سبقت  (بيت لحـ/  عاـ، مف قرية حكساف 12)شكشو 
 إحدل الطفالت  سنكات كنصؼ السنة بحؽ6الحكـ عمى المستكطف ككرماف، حكما بالسجف لمدة 

.  لمحاكلتيا طعف جندم إسرائيمياألسيرات
ضفاء الشرعية عمى أعماؿ القتؿ التي يقكـ بيا الجنكد كالمستكطنكف، يعتبر  ىذا التمييز في القضاء كا 

يكراـ "تشجيعا لإلجراـ كالمجرميف ككاف ذلؾ كاضحا بشكؿ جمي عند اإلفراج عف المستكطف المجـر 
 ، ىذا المجـر كاف قد حكـ عميو عاـ 12/3/2001في يـك  (أحد سكاف كريات أربع )" سككلنيؾ

 بتيمة قتؿ المكاطف مكسى أبك صبحو بعد اعتقالو كتكبيمو، كمف ثـ جرل الحياة بالسجف مدل 1993
 سنة، كمف ثـ خفض الحكـ 15 إلى" عيزر كايزماف" آنذاؾ ؿإسرائيتخفيض الحكـ عمى يد رئيس دكلة 

 سنكات كبتدخؿ مف مجمس المستكطنات كالحاخامات أفرج 9 سنة، كبعد أف أمضى 11 إلىمرة أخرل 
. عنو

حكـ عمى جندم إسرائيمي قتؿ الصبي عيسى إبراىيـ العمكر كالذم يبمغ مف 25/2/2001كفي تاريخ 
 بالقرب مف مستكطنة كفار داركـ، 3/2/2001 عاـ، أثناء مركره أماـ مدرستو بتاريخ 14العمر 

 يكما، كمف الكاضح أف أدكات القضاء اإلسرائيمي تكفر حماية ألعماؿ المستكطنيف 49بالسجف مدة 
جراميـ، مما اعتبر أف ىناؾ تمييز عرقي في سمكؾ القضاء اإلسرائيمي، إذ أف عدد المستكطنيف  كا 

 . المحاكـ بتيـ قتؿ فمسطينييف قميؿ جدان إلىالذيف قدمكا 
 ذلؾ فإف المسائمة القانكنية حكؿ استخداـ العنؼ كالتنكيؿ كالتعذيب كاإلىانات بحؽ إلىإضافة 

المكاطنيف الفمسطينييف كالمعتقميف عمى يد الجنكد كالمستكطنيف كخاصة عمى المعابر كالحكاجز ال يكاد 
 .يذكر في القضاء اإلسرائيمي

كىذا التمييز كاستخداـ المعايير المزدكجة اتضح بشكؿ جمي مف خالؿ العقبات كاإلجراءات المعقدة 
أماـ زيارات المحاميف لممعتقميف الفمسطينييف لإلطالع عمى أكضاعيـ كخاصة في فترة التحقيؽ، إضافة 

 ثمانية أياـ إلى أف الفترة المسمكح بيا الحتجاز المكاطف الفمسطيني حسب القانكف اإلسرائيمي تصؿ إلى
 سنة كنصؼ كربما أكثر، بينما الفترة المسمكح بيا الحتجاز إلىقبؿ تقديمو لممحاكمة، كيمدد اعتقالو 

.  يـك فقط30 إلى ساعة قبؿ تقديمو لممحاكمة كيصؿ تمديد االعتقاؿ 24اإلسرائيمي ىك 
بحسب ما يقكلو المحامكف الفمسطينيكف ىي محاكـ صكرية   المحاكـ العسكرية اإلسرائيمية،   إف-3

ظيار دكلة إسرائيؿ كدكلة قانكف، إذ أف ىامش إلىىزلية كغير محايدة، تيدؼ   تضميؿ الرأم العاـ كا 
 تخفيؼ عمىالعمؿ لمحامي الدفاع في ىذه المحاكـ ضيؽ لمغاية، كينحصر في األغمب في العمؿ 

. األحكاـ التي تصدرىا المحكمة عمى األسير مف خالؿ اتفاقيات يستطيع عقدىا مع النيابة العامة
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سرائيؿ بذلؾ تتعامؿ مع الشعب الفمسطيني كعدك ليا، كحيف تعتقؿ أم مكاطف تتعامؿ معو عمى  كا 
اعتبار أنو أحد الرعايا اإلسرائيمييف كخارج عف القانكف اإلسرائيمي، في حيف أف اتفاقية جنيؼ الرابعة لـ 

تعط دكلة االحتالؿ حرية التصرؼ باألسير، بؿ ألزمتيا بعدة قكاعد أىميا أنو في حاؿ اعتقاؿ أم 
 يحاكـ في منطقتو كضمف ظركؼ الحياة التي يعيشيا إفمكاطف يعيش تحت االحتالؿ، فمف الكاجب 

 الفمسطينييف في سجكف معتقالت مفي بيتو، كىك ما ال تمتـز بو إسرائيؿ عبر التحقيؽ كمحاكمة األسر
 التيـ المنسكبة لألسرل الفمسطينييف في المحاكـ العسكرية إثباتداخؿ الخط األخضر، كتعتبر طرؽ 

 كنفسو أ، فالئحة االتياـ بحؽ المعتقؿ تعد إما بناءا عمى اعتراؼ المعتقؿ اإلطالؽغير قانكنية عمى 
اعتراؼ غيره عميو أك شيادة جنكد االحتالؿ ضده، كغالبا ما يصدؽ الجنكد كيقتنع القاضي العسكرم 

. بشياداتيـ كركايتيـ ضد األسير، كالتي عادة ما تككف مف نسيج خياؿ ىؤالء الجنكد
 كفيمة لكحدىا بأف تدينو ليصدر القاضي حكما بالسجف، كمف األسيركاف اعترافات اآلخريف عمى 

 المحكمة، كأف ىذا االعتراؼ جاء ماألسير ؼالصعب عمى محامي الدفاع أف يثبت عدـ صحة اعتراؼ 
 المحكمة يككف بعد أشير مف إفادتو باعترافو، إلىعف طريؽ العنؼ كالتعذيب، ألف كصكؿ األسير 
 .اإلفادة النتزاع ىذه قعمى جسد اإلسرائيميكفكبعد زكاؿ آثار العنؼ الذم مارسو المحققكف 

 يكما دكف السماح 40 إلى باحتجاز المكطف الفمسطيني لمدة تصؿ اإلسرائيميسمح القضاء - 4
لمحاميو مف رؤيتو كزيارتو، في حيف أف القكاعد الدكلية تمنح المحامي حرية االلتقاء بمككمو في أم 

 .كقت كعمى انفراد
صامتا أماـ  (كىي محكمة العدؿ العميا اإلسرائيمية) بأعمى سمطو فيو اإلسرائيميكقؼ القضاء -  5

 عمى استخداـ التعذيب بحؽ ةأضفى شرعيالعديد مف الحاالت التي تعرضت لمتعذيب كالتنكيؿ، بؿ أنو 
المعتقميف الفمسطينييف، كأعطى تصريحا لجياز األمف العاـ باستخداـ العنؼ كالبطش، كرفضت محكمة 

 أنفسيـ حكؿ استخداـ فأك المعتقمي الكثير مف االلتماسات المقدمة مف المحاميف اإلسرائيميةالعدؿ العميا 
. التعذيب كالضغكطات الممارسة بحقيـ

 إسرائيؿفإف المحكمة العميا في  (7/1/2001ىآرتس ) داني ركبنشتايف اإلسرائيميككما يقكؿ الصحفي 
 . امالءات الحككمة كجياز األمف العاـ في كؿ ما يتعمؽ بمعاقبة سكاف الضفة كالقطاعإلىقد خضعت 

 غير القانكني كالمحـر دكليا، كخالؿ اإلدارم تعمؿ بسياسة االعتقاؿ إسرائيؿزالت حككمة ال  - 6
، كعمى الرغـ مف االحتجاجات الدكلية الرافضة اإلدارم ؿسياسة االعتقاانتفاضة األقصى اتسع نطاؽ 

جميع " أمنستي" لـ تستجب ليا، كلقد اعتبرت منظمة العفك الدكلية إسرائيؿليذه السياسة، إال أف 
 المتحدة االعتقاؿ األمـ عنيـ، كاعتبرت ىيئة اإلفراج أف يتـ إلى (معتقمي ضمير) اإلدارييفالمعتقميف 
 تصادؽ عمى االعتقاؿ اإلسرائيمية نكعا مف العقاب، كمف المالحظ أف السمطات القضائية اإلدارم
 كتصادؽ عمى تمديد فترة االعتقاؿ بناءا عمى تعميمات مف جياز األمف العاـ، كال يعرض اإلدارم
. (2000 ،درعاكم ك زحايكة )  أماـ محكمة كال تكجو لو الئحة اتياـاإلدارمالمعتقؿ 
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 :  والمعيشيةاإلنسانيةتدىور األوضاع    5.1.2

 
 ك 1982 منذ المحظات األكلى الندالع أحداث عاـ ازدادت أكضاع األسرل داخؿ السجكف تدىكرا 

 استفردت بالمعتقميف كنفذت سياسة إسرائيؿ كاضحا أف حككمة حيث كاف ، 1987انتفاضة 
االنقضاض عمى مكتسبات كحقكؽ األسرل التي انتزعكىا خالؿ سنكات طكيمة كأبرز االنتياكات التي 

 :مكرست بحؽ المعتقميف كاألسرل
 :حرمان ذوي األسرى من زيارة أبنائيم -1

 حيث لـ تنتظـ زيارة األسرل خالؿ االنتفاضة سكل ثالث مرات كبصعكبة بالغة، بسبب الحصار 
 تدىكر كضع األسرل النفسي، كحصكؿ إلى ت كانتشار الحكاجز العسكرية عمى الطرقات، كأدكاإلغالؽ

. نقص شديد في المكاد الغذائية كالمالبس التي يحصؿ عمييا األسرل عادة عبر الزيارات
 أمنية معقدة عمى زيارة ذكم المعتقميف في حالة السماح إجراءاتككانت سمطات االحتالؿ قد فرضت 

األب، األـ، )تو ر سمحت فقط لذكم األسير كقرابتو مف الدرجة األكلى بزيااإلجراءاتليـ بذلؾ، ىذه 
 عاـ مف زيارتيـ كما أف ىناؾ عائالت 16 الذيف تزيد أعمارىـ عف األشقاءكمنعت  (كاألكالدالزكجة 

، كبمغ اإلسرائيميكذكم أسرل محركمكف بشكؿ كامؿ كمطمؽ مف الزيارة كبقرار مف جياز المخابرات 
 كاألب كالزكجة، األـكىي مف فئة  ( حالة150)عدد العائالت الممنكعة مف الزيارة بشكؿ مطمؽ حكالي 

لئؾ الذيف يسمح ليـ بالزيارة فيتكبدكف مشاؽ كبيرة أثناء السفر كذلؾ بسبب طكؿ المسافة ما بيف كأما أ
كعادة ما  (مثؿ سجف نفحة الصحركام)مناطؽ سكناىـ كالسجكف الكاقعة داخؿ الخط األخضر 

دارة السجكف إكلـ تستجب إسرائيمية، الت التي تنقؿ ذكم األسرل سيارات عسكرية ؼيصاحب الحا
لمطالب األسرل باقتناء أجيزة اتصاؿ أك السماح ليـ االتصاؿ بذكييـ لالطمئناف عمييـ حتى في 

 . الخاصةاإلنسانيةالحاالت 
 :استخدام العنف الشديد -2

 استخداـ العنؼ المبرح كالشديد إلى األقصى السجكف خالؿ انتفاضة إدارة تصاعدت عمميات لجكء 
 كالمعيشية، كأدل استخداـ العنؼ اإلنسانيةتجاه األسرل في محاكالت لقمع مطالبيـ بتحسيف أكضاعيـ 

. ل بجركح بالغةر العديد مف األسإصابة إلى
 لقمع المعتقميف، ىذه الكحدة اإلسرائيميةالتابعة لسمطة خدمات السجكف " نحشكف" كحدة إسرائيؿكتستخدـ 

لقاء قنابؿ الصكت كالغاز عمييـ كىـ متسمحيف بالدركع إ كغرؼ المعتقميف كأقساـتتكلى ميمة اقتحاـ 
 .كاليراكات
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 تصعيد سياسة التفتيش الميمي كالمفاجئ لغرؼ إلىكلجأت إدارة السجكف في تبرير قمعيا لألسرل 
رىاقيـ نفسيا كعصبيا بسبب ىذه السياسة كخالؿ انتفاضة إالمعتقميف، كبطريقة مستفزة لألسرل ك

 :  في السجون التاليةاألسرىجرت االعتداءات عمى  1/1/2002     األقصى كحتى تاريخ
  5/7/2001 ك1/7/2001 الفمسطينيات في سجف الرممة لمنساء أياـ األسيراتاعتدل عمى 

 رش األسيرات بالغاز إلىضافة إ كأصيب عدد مف األسيرات بجركح بالغة، 13/9/2001ك
 .عزليف في زنازيف انفرادية بعد مياجمة الكحدات الخاصة لغرفيفك
 مف المعتقميف 20 بعد اقتحاـ غرفيـ، كأصيب 5/1/2001 سجف شطو يـك رلاعتدل عمى أس 

 .بجركح بالغة جراء ىذا االعتداء

  أسير 15 كأصيب 1/7/2001اعتدل عمى األسرل األطفاؿ القاصريف في سجف تممكند يـك 
 . كتـ عزؿ أسيريف في زنازيف انفراديةبجركح

  بعد اقتحاـ غرؼ المعتقميف بالكحدات 19/12/2001اعتدل عمى أسرل سجف عسقالف يـك 
 .الخاصة كتفتيشيا بشكؿ استفزازم كعزؿ األسير زاىر جباريف في سجف بئر السبع

  أسرل بجركح بعد اقتحاـ 3 كأصيب 30/12/2001اعتدل عمى أسرل سجف بئر السبع يـك 
لقاءخياـ المعتقميف   . قنابؿ الصكت كالغاز كالقنابؿ االرتجاجية عمييـكا 

  بعد اقتحاـ كحدة 2/11/2001 كيـك 5/10/2001اعتدل عمى أسرل سجف ىداريـ يـك 
 جندم غرفيـ كالقياـ بتفتيشات استفزازية لمقتنياتيـ كغرفيـ كرافؽ 70نحشكف مككنة مف 

جباراالقتحاـ االعتداء بالضرب   إلى األسرل عمى الخركج لساعات طكيمة في البرد القارص كا 
 11 نقؿ إلىساحة السجف كعقاب عدد مف األسرل مف خالؿ حرمانيـ مف زيارة ذكييـ إضافة 

 .               سجكف أخرلإلىأسير 
 :باألسرىاكتظاظ السجون وازدحاميا  -3

 في صفكؼ المكاطنيف الفمسطينييف ماإلسرائيؿ أدت حمالت االعتقاؿ المكثفة التي يقكـ بيا الجيش 
دفع  اـ حالة مف االكتظاظ غير مسبكقة في سجكف االحتالؿ كمراكز التكقيؼ التابعة لو، كىذا ـإلى

 فتح سجف الدامكف الذم أغمؽ قبؿ عاميف ليتـ احتجاز العماؿ الفمسطينييف إعادة إلى إسرائيؿحككمة 
 إمكانية يدرس اإلسرائيمي، كبدأ الجيش إسرائيؿ مف غير الحاصميف عمى تصريح عمؿ داخؿ كاألردنييف

الستيعاب المعتقميف الفمسطينييف في حيف كشفت دالية رابيف  (تكتسيعك) 3إعادة فتح سجف أنصار
 إلقامة بالتخطيط اإلسرائيمي النقاب عف بدء قسـ التخطيط في الجيش اإلسرائيمينائبة كزير الدفاع 

 النية إلىكىذا االتجاه نحك فتح سجكف جديدة يشير ، سجف جديد الحتجاز المعتقميف الفمسطينييف
 كؿ مكاطف أصبح سالح االعتقاؿ مسمطا عمى رقاب المكاطنيف الفمسطينييف، حيث إلبقاء ةاإلسرائيمي

 تدىكر كبير في إلىفمسطيني عرضة لالعتقاؿ خالؿ االنتفاضة، عف االكتظاظ في السجكف أدل 
 .األكضاع الصحية لألسرل فيـ يضطركف لمنكـ عمى األرض
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 : االحتجازأماكنسوء  -4

 اإلسرائيمي عضك الكنيست أكدتو المعتقالت األمنية غير صالحة حتى الحتجاز الحيكانات، ىذا ما 
 ةاإلسرائيمي في تقرير خطير جدا عف األكضاع السائدة في السجكف 13/11/2001يـك " زىافا غاؿ"

.  فكرابإغالقيامطالبة 
 المالئمة لمحياة اآلدمية مف حيث تسرب اإلنسانية ال تتكفر في ىذه السجكف كالمعتقالت الشركط إذ

 الركائح الكريية المنتشرة بسبب االزدحاـ كسكء إلى غرؼ المعتقميف كخياميـ، إضافة إلىمياه األمطار 
 كالحرارة الشديدة في فصؿ الصيؼ كالبرد الشديد في الشتاء اإلنارةمرافؽ الصرؼ الصحي كضعؼ 
مثؿ الجممو ) باألقفاص، أما في مراكز التكقيؼ كمراكز التحقيؽ األسرلكغيرىا، كتشبو غرؼ كزنازيف 

يعيش  فاألكضاع أكثر خطكرة فعمى سبيؿ المثؿ، (كالمسككبية كعصيكف كحكاره كبيتاح تكفا كأبك كبير
 معتقال فمسطينيا في أكضاع مزرية في غرفتيف بمعسكر حكاره، كالجيش الذم يشرؼ عمى السجف 16

يقدـ لألسرل زجاجات فارغة الستخداميا لمياه الشرب كأخرل لمتبكؿ فييا، كال يسمح ليـ سكل بدقائؽ 
.  النفايات كالكضكء كذلؾ تحت حراسة مشددة مف قبؿ الجيشإللقاءمعدكدة 

 :سياسة العزل -5

استخدمت سمطات السجكف عزؿ األسرل بأشكاؿ مختمفة ككسيمة عقاب لألسرل كقمع نضاالتيـ داخؿ 
ذكم "السجكف، كتقكـ ىذه السياسة عمى عزؿ النشيطيف مف األسرل أك تطمؽ عمييـ إدارة السجكف 

في أقساـ خاصة منعزلة عف بعضيا البعض أك نقميـ إلى معتقالت أخرل إلبعاد " الرؤكس الحامية
تأثيرىـ، أما عمى المستكل الفردم فقد كانت تعزؿ قادة األسرل في زنازيف انفرداية كخاصة في حاالت 
ضعاؼ ىذه الخطكات  اندالع خطكات احتجاجية ضد سياسة إدارة السجكف في محاكلة منيا لكسر كا 

(. 1995عنقاكم، )
 كمف جانب آخر اتبعت إدارة السجكف سياسة عزؿ تقـك عمى الفرز كالتصنيؼ لألسرل الذيف يتـ 
عزليـ بحجة أنيـ مف األسرل الخطريف أك الذيف قامكا بعمميات عسكرية كبيرة كاستخدمت في ىذا 

 1989 أسران عند افتتاحو في عاـ 30في الرممة الذم عزؿ فيو حكالي " نيتساف"اإلطار قسـ العزؿ 
(. 1992الحركة الفتحاكية األسيرة، )

، كمعتقالت كفار يكنا 79-73كمف السجكف التي استخدمت كسجكف عزؿ سجف جنيف بيف أعكاـ 
في الرممة، إضافة إلى استخداـ زنازيف في معتقؿ " األكسات"كشطو كالجممو كطكلكـر كأبك كبير كقسـ 

غزه كمكاف لعزؿ النشطاء مف المعتقميف مف أبناء الضفة كقد تكجت ىذه السياسة بافتتاح سجف نفحة 
(. 1995عنقاكم، ) كتحكيمو إلى مكاف لعزؿ األسرل كعقابيـ 1980الصحركام عاـ 

مما أثار غضب " أكشفيتس" كنتيجة األكضاع المأساكية في سجف نفحة أطمؽ عميو األسرل اسـ 
" احمدكا اهلل أنكـ أحياء"إحدل عضاكات الكنيست التي زارت السجف فصرخت في كجو األسرل قائمة 

(. 1985القيمرم، )
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:  الحصار الثقافي عمى األسرى في السجون- 6
فرضت سمطات السجكف حصاران ثقافيان عمى األسرل، كشمؿ ىذا الحصار منع حصكؿ األسير عمى 
جباره عمى سماع اإلذاعة اإلسرائيمية في أكقات محددة، كلـ يسمح لو بقراءة  القمـ كالدفتر كالكتاب، كا 

الصحؼ سكل صحيفة األنباء التي كانت تصدرىا أجيزة المخابرات اإلسرائيمية، كقد طبؽ الحظر التاـ 
عمى كؿ أنكاع الثقافة الكطنية كاإلنسانية، ككاف األسير لـ يتـ ضبط قمـ أك كرقة معو يتـ عقابو في 

. (1993عبد اهلل، )  عميو مف قبؿ طكاقـ السجانيفكيعتدمزنزانة انفرادية 
ككاف أشد األساليب خطكرة ىي سياسة اإلفراغ الثقافي كالفكرم مف خالؿ تركيج كتب ثقافية فارغة 
المضمكف داخؿ السجكف في محاكلة لخمؽ ثقافة مشكىة بديمة تعمؿ عمى صياغة نفسية المعتقؿ 

(. 1985القيمرم، ) ىافكتطكيعو كفؽ مضمك
 عف سياسة مسح أدمغة المعتقميف األكائؿ مف خالؿ خبراء مختصيف كانكا أحد األسرل كتحدث 

يزكركف السجكف كيحاكلكف التشكيؾ في العادات كالتقاليد الكطنية لمشعب الفمسطيني كحتى في األدب 
  . (1995عنقاكم، ) العربي

 نتيجة نضاالت األسرل، حيث تـ 1970كبدأ التغيير عمى ىذه السياسة تدريجيان ابتداءن مف عاـ 
 لمرقابة، إخضاعياالسماح بإدخاؿ الكتب ليست ذات الطابع الكطني عف طريؽ الصميب األحمر كبعد 

 إال أف مالحقة الثقافة داخؿ السجكف ظمت متكاصمة   حصكؿ السجيف عمى القمـ كالدفترإلىإضافة 
مف خالؿ التحكـ بنكعية الكتب المسمكح إدخاليا لألسرل كسياسة التفتيشات التي تقـك بيا شرطة 

 . (1985القيمرم، )السجكف بيدؼ مصادرة إنتاجات ككتابات األسرل 
كـ مف كاتبة أك كاتب سجيف مزقت أك مزؽ، أحرقت أك أحرؽ إنتاجان داخؿ الجدراف في لحظة تفتيش " 

كمف ىنا جاء رعب إدارة السجكف مف  "ككـ مف مكاد كنصكص أدبية ضبطت أثناء محاكلة تيريبيا
 الحرية كاالنطالؽ مف قيكد االحتالؿ كالييمنة كالمفعمة بالمشاعر اإلنسانية إلىالكممة المكتكبة الداعية 

. (1985الفاىكـ، ) الحية كالمتحدية لكؿ أسباب القير
كقد تحطمت سياسة الحصار الثقافي داخؿ السجكف بفعؿ النضاؿ الدؤكب لألسرل، لتصبح السجكف 

 كالكفاءات الثقافية كالسياسية كالفنية، فصدرت عشرات كادرمدارس لمثقافة كالتربية، كتخرج الؾ
 (. 2001قراقع،  )اإلنتاجات الثقافية لكتّاب مف األسرل، كلكف كؿ ذلؾ كاف ثمنو باىظان 
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:     الدراسات السابقة2.2
 

: الدراسات العربية : أوالً 
 

 (1991)دراسة مؤسسة الحق 
.  "ىكذا تكمم المعذبون الفمسطينيون": العنكاف 

 خالؿ الفترة مف اإلسرائيميةقامت مؤسسة الحؽ بدارسة ظاىرة التعذيب أثناء التحقيؽ في السجكف 
ساءة :  التاليةالنتيجةحالة  (700) شممت  التي كلقد أظيرت الدراسة1991 إلى 1987 إف التعذيب كا 

المعاممة حسب التعريؼ المقبكؿ دكليا يمارس بشكؿ منظـ كعمى نطاؽ كاسع في مراكز االعتقاؿ 
. اإلسرائيميةكالسجكف 

معتقالن فمسطينيان حيث ظيرت نتيجة  474 مجمكعتيف األكلى شممت مجتمع الدراسة إلىكبعد تقسيـ 
ساءة المعاممة أثناء اعتقاليـ% 85ىذه العينة أف  .  مف المعتقميف الفمسطينييف تعرضكا لمتعذيب كا 

ساءة المعاممة 226كبينت نتائج المجمكعة الثانية كالتي شممت   معتقالن فمسطينيان تعرضيـ لمتعذيب كا 
 عمى اإلرغاـ ،  التناسميةاألعضاء الجسـ بما فييا أنحاءضرب عمى مختمؼ بطرؽ متعددة منيا اؿ

كأسبكعيف،  جسدية مؤلمة، كىك ما يعرؼ بالشبح لفترات متكاصمة تتركاح بيف ساعة أكضاعالبقاء في 
 لتغطية الرأس كالعينيف التعرض كاأليدم، باألكياس منافذ التنفس إلغالؽتعرض لمحاكالت الخنؽ اؿ

تعرض لمعزؿ في أماكف صغيرة محصكرة اؿ ، كالفـ كالعنؽ بكيس مف القماش ذم رائحة كرييةكاألنؼ
 أفراد منيا، كأنماط أخرل مف أكتعرض لمتيديد بالقتؿ كتعذيب العائمة ، اؿكغالبا ما تشبو الخزانة

تعرض  ، اؿمنخفضةاؿلحرارة ؿ  أكتعرض لحرارة مرتفعة، اؿحرماف مف الطعاـاؿ ،التعذيب النفسي
المستشفى نتيجة ما تعرضكا لو مف تعذيب أثناء إلى حالة  (34)، كقد تـ إدخاؿ لمصدمة الكيربائية

 . (Meliss Philip, 1995 )التحقيؽ
 

(:  1992)دراسة السعدي 
إحصائية تتعمق باألوضاع الصحية داخل السجن مع انعدام "أجرل السجناء في سجف بئر السبع 

  ".الرعاية الصحية والغذائية لممعتقمين في السجون
يعانكف مف األمراض المزمنة %  90 معتقال أم نسبة 450 معتقؿ منيـ600أجريت الدراسة عمى 

، البكاسير، الفتاؽ، السؿ، آالـ العظاـ، أمراض العيكف، آالـ الرأس : أىميا القرحة، الركماتـز
:   النتائج عمى النحك التاليحيث كجد الباحثكاالضطرابات العصبية، 

 17حالة مصابة بقرحة المعدة  .
 45 بشكؿ مستمرالميدآت حالة مصابكف باضطرابات عصبية تمزميـ بتناكؿ  .
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 67سجيف مصابكف مف السؿ  .
 20سجيف يعانكف مف الركماتـز  .

صاباتكيضيؼ السجناء أف المعتقميف الذيف يعانكف مف أمراض   جسمية كنفسية كعصبية ىي قابمة كا 
 العدد الالـز مف األطباء كأف إلىعالج لك تكفرت العناية الطبية كلكف المعتقالت كالسجكف تفتقر لؿ

 معتقال سابقا في حيف يقـك طبيب كاحد 1600سجكف بئر السبع كعسقالف كنفحة كمجدك تضـ حكالي 
    .األسبكع ىذا الطبيب السجف إال يـك كاحد في يزكربمعاينة المرضى فييا عمى اختالؼ أمراضيـ كال 

 

 (1991) اإلنساندراسة مركز المعمومات الفمسطيني لحقوق 
" استخدام إسرائيل التعذيب بالصدمة الكيربائية أثناء التحقيق مع المعتقمين الفمسطينيين" :  بعنكاف

 مقابالت دقيقة مع المعتقميف الفمسطينييف، ككانكا اإلنسافأجرل مركز المعمكمات الفمسطيني لحقكؽ 
قد كقعكا شيادات مشفكعة بالقسـ، كقد كانكا معتقميف في مقر الحكـ العسكرم في مدينة الخميؿ، 

 سراحيـ، كقد إطالؽسنة كتمت مقابمتيـ مرتيف بعد  (23 – 14.5)ككانت تتراكح أعمارىـ ما بيف 
 عمى أنيـ أجابكا حد كبير حكؿ تعرضيـ لمتعذيب بالكيرباء حيث إلى تفاصيؿ متشابية أعطكا

 عمى رؤكسيـ كقمبيـ كأيدييـ كأرجميـ أسالؾتعرضكا لصدمات كيربائية عف طريؽ كضع 
 أقسى أثر عمى الضحية مع إليقاعكأعضائيـ التناسمية، كتدؿ الطريقة التي تطبؽ عمى الجسـ 

سـ، كىذا يمثؿ تطكرا في جأدنى حد مف الجركح أك غيرىا مف اآلثار التي يمكف أف تبقى عمى اؿ
. أساليب التعذيب 

 األلـ الذم إلى باإلضافةذكر باحثكف طبيكف درسكا آثار الصدمة الكيربائية عمى االنساف أنو 
 كمي كالى شمؿ عضمي ال يمكف لممجني  تشنج انقباض العضالت، فإنيا تسبب رعشةإلىيؤدم 

 مثؿ األرؽ كالكابة كقمة التركيز كالشعكر بالضيؽ  أخرل أعراضإلىعميو التكمـ أك التنفس، كتؤدم 
    . المكتإلىكفقداف الذاكرة كالككابيس كيمكف أف تؤدم 

 

( 1996نادي األسير الفمسطيني)دراسة النجار 
 في المعتقالت عمى التكيف النفسي واالجتماعي اإلسرائيميةأثر الممارسات " الدراسة حكؿ أجريت

 أىمية ىذه الدراسة المشاكؿ كاألمراض النفسية إلى التي أدت األمكر كمف "لؤلسرى المحررين
 المحرر كالتي تتمثؿ بالمعاناة التي تقؼ حائال بينو كبيف األسير المختمفة التي تنعكس عمى كاإلعاقات

التكيؼ مع مجتمعو كبيئتو، كتأتي أىمية ىذه الدراسة مف خالؿ التعرؼ عمى األساليب المستخدمة في 
، كما تـ التعرؼ عمى كسائؿ الضغط الجسدم اإلسرائيميةالتحقيؽ مع المعتقميف مف قبؿ القكات 

 األدنى الحد إلىكالنفسي المستخدمة في المكت البطيء كالحياة المادية الصعبة كالقاسية التي تفتقر 
.  المعتقؿ كأىموإلى بالنسبة اإلنسانيةمف شركط الحياة 
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أخذت عينة الدراسة مف المجتمع بشكؿ عشكائي بحيث تمكف الباحث مف الحصكؿ عمى عينة أكثر 
شمكلية لممجتمع األصمي، حيث أخذت مف محافظة الخميؿ كقراىا، كقد تـ تعبئتيا باألسئمة المطركحة، 

 في المعتقالت عمى اإلسرائيميةكقد شمؿ االستبياف مجمكعة مف األسئمة التي تبيف أثر الممارسات 
 سؤاؿ، كالثانية 38التكيؼ النفسي كاالجتماعي، كتككف االستبياف مف قسميف األكؿ كاحتكل عمى 

 . أسئمة مفتكحة8 لكاحتكل عؿ
تجعمو يبتعد عف الناس لممعتقؿ  إنو كمما زادت الفترة االعتقالية اإلحصائيكتبيف مف نتائج التحميؿ 

كالشعكر بالعزلة، كيتضح أف عممية التعذيب في المعتقؿ بشكؿ عاـ كالتحقيؽ بشكؿ خاص ليا دكر 
. اإلسرائيمية كالعاىات لدل األسرل في السجكف اإلعاقاتكبير في خمؽ 
 مرات االعتقاؿ كالتكيؼ مع المحيط ىناؾ عالقة قكية بينيا كأف عدد مرات االعتقاؿ إلىأما بالنسبة 

 عمى مكاجية األساليب كالكسائؿ المستخدمة أثناء االعتقاؿ بشكؿ عاـ كالتحقيؽ بشكؿ ة قدريوتكلد لد
. خاص
 سنكات أف فترة اعتقاليـ  (3 – 1.5)ح مف اكأظيرت الفئة األكلى التي قضت فترة اعتقالية تتر

%. 36أثرت عمى تكيفيـ النفسي كاالجتماعي بنسبة 
  سنكات أف فترة اعتقاليـ أثرت  (5- 3)أظيرت الفئة الثانية كالتي قضت فترة اعتقاؿ تتراكح مف

%. 64.9عمى تكيفيـ النفسي كاالجتماعي بنسبة 
  أف فترة اعتقاليـ  ( سنكات فما فكؽ5)أظيرت الفئة الثانية كالتي قضت فترة اعتقاؿ تتراكح مف

%. 86.9أثرت عمى تكيفيـ النفسي كاالجتماعي بنسبة 
  لألسرل المحرريف، كاإلعاقاتتكجد عالقة بيف عممية التعذيب أثناء االعتقاؿ كحدكث األمراض 

%. 5 عمى معنكيات المعتقؿ بنسبةاإلسرائيميةكتكجد عالقات قكية بيف الممارسات 
  منيـ عف أنيـ يعانكف مف سكء التكيؼ نتيجة األمراض الجسدية كالنفسية الناجمة % 58عبر

. عف االعتقاؿ
  عمى أف تكيفيـ النفسي كاالجتماعي تأثر بفترة % 57.6عبر أغمب أفراد العينة البالغ نسبتيـ

  .اعتقاليـ
 

( 2000 )صالح دراسة
 سنة في 15 – 7مفيوم الذات عند أبناء المعتقمين وأبناء غير المعتقمين لمفئة العمرية  ": بعنكاف

" محافظة بيت لحم
 التعرؼ عمى مفيـك الذات عند أبناء المعتقميف كأبناء غير المعتقميف لمفئة إلىكقد ىدفت ىذه الدراسة 

الجنس، العمر، مدة ) دراسة أثر متغيرات إلى سنة في محافظة بيت لحـ، ككما ىدفت 15-7العمرية 
.  المعتقميف كأبناء غير المعتقميفءلدل أبناعمى مفيـك الذات  (االعتقاؿ
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: كبعد جمع البيانات كتحميميا كمعالجتيا إحصائيا كصمت الدراسة إلى النتائج التالية
في مفيـك الذات لدل أبناء  (α = 0.05) عمى مستكل الداللة إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -1

 . غير المعتقميف تعزل لمتغير الجنسكأبناءالمعتقميف 
 العينة أفرادبيف متكسطات  (α = 0.05) عمى مستكل الداللة إحصائيةال تكجد فركؽ ذات داللة  -2

. في درجة مفيـك الذات لدييـ حسب العمر
 أفرادبيف متكسطات  (α = 0.05) عمى مستكل الداللة إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  -3

. العينة في درجة مفيـك الذات لدييـ حسب مدة االعتقاؿ
بيف أبناء  (α = 0.05)أف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  (ت) اإلحصائيأظير  -4

اء غير المعتقميف في درجة مفيـك الذات ككانت ىذه الفركؽ لصالح أبناء غير أبفالمعتقميف ك
   .  المعتقميف أم أنيـ يحظكف عمى مفيـك ذات أعمى مف أبناء المعتقميف

 

 
( 1997)دراسة يوسف 

" تأثير االعتقال عمى العائمة في المجتمع الفمسطيني: "بعنوان 
 معرفة تأثير االعتقاؿ عمى العائمة في المجتمع الفمسطيني كقد تألفت عينة الدراسة مف إلىكالتي ىدفت 

: إلى عائمة لممعتقميف المتزكجيف، كقد أشارت نتائج الدراسة 20
غياب الزكج عف عائمتو قد أثر عمى الكضع االقتصادم مف حيث عمؿ الزكجة كمساعدات  -1

األقارب حيث أشارت النتائج أف الزكجة ىي التي تتحمؿ العبء االقتصادم كليس ىناؾ 
. مساعدات مف األقارب

بالنسبة لمكضع االجتماعي كأثره عمى العائمة في ظؿ غياب الزكج كقد أظيرت النتائج أف ىناؾ  -2
تأثير لالعتقاؿ كغياب الزكج عمى األسرة في عدة اتجاىات عمى المستكل االجتماعي كمف ىذه 

. التأثيرات تربية األطفاؿ
بالنسبة لمكضع السياسي لـ يكف لو تأثير كذلؾ ألف ىذا الكضع قد خمؽ حالة البعد عف كؿ ما ىك  -3

اجتماعي أك سياسي أك ديمقراطي كألف االىتمامات أصبحت تنحصر في حدكد العائمة ككيفية 
   .    مف مستكل المعيشةاألدنىتكفير احتياجات العائمة مف أجؿ العيش بالحد 

 
( 2001)دراسة قراقع 

" .  بعد اوسمواإلسرائيمية الفمسطينيون في السجون األسرى ": بعنكاف
 في الفترة اإلسرائيميةتعالج ىذه الدراسة األبعاد المختمفة لتجربة الحركة الكطنية األسيرة في السجكف 

 ما بيف قيادتي 13/9/1993 المبادئ في كاشنطف بتاريخ إعالفالتي أعقبت التكقيع عمى اتفاقية 
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، كفراده ىذه التجربة تبرز مف خالؿ انعكاسات االتفاؽ كما إسرائيؿمنظمة التحرير الفمسطينية كحككمة 
انبثؽ عنو مف اتفاقيات الحقة عمى مصير األسرل السياسييف فيما يتعمؽ بمكقعيـ مف التسكية 

 كالمعيشية داخؿ السجكف، كتحاكؿ الدراسة أف تكشؼ األبعاد اإلنسانيةالسياسية كعمى مستكل حياتيـ 
الخطيرة كاإلرىاصات الصعبة التي مر بيا المعتقمكف الفمسطينيكف في الفترة التي أعقبت اتفاقيات 
حباطان كشعكران بالضياع كالتغيب عبر عنو كاقعيـ الحياتي  اكسمك، كىي مف أكثر الفترات ألمان كا 

      .كخطابيـ السياسي كالثقافي
 

( 2004 )دراسة الديك 
" تأثير األوضاع االجتماعية واالقتصادية عمى ظاىرة اعتقال األطفال الفمسطينيين ":بعنكاف

:   عمى األسئمة التاليةاإلجابةحيث انطمقت الدراسة مف خالؿ 
ما ىي مسببات ظاىرة اعتقاؿ األطفاؿ ؟  -1
كيؼ يؤثر الكضع االجتماعي كاالقتصادم لألسرة عمى ظاىرة اعتقاليـ عمى يد قكات  -2

االحتالؿ اإلسرائيمي؟ 
ما ىي العالقة بيف كبر حجـ األسرة كاعتقاؿ األطفاؿ؟  -3

حيث قامت ىذه الدراسة عمى متغيريف رئيسيف ىما حجـ األسرة كاعتقاؿ األطفاؿ، مع محاكلة التطرؽ 
.  المتغيرات كالعكامؿ األخرل التي تحكـ ىذه الظاىرةإلى

:   النتائج التاليةإلىمف خالؿ ذلؾ تكصمت الدراسة 
 99 %مف األطفاؿ األسرل ىـ مف الضفة الغربية. 

 50 %مف األطفاؿ األسرل مف القرل. 

 27 %مف األطفاؿ األسرل مف محافظة نابمس 

 77 %مف األطفاؿ األسرل اعتقمكا مف منازليـ. 

 83 %مف األطفاؿ ىـ طالب مدارس. 

 9أفراد متكسط حجـ أسر األطفاؿ األسرل . 

 74 % فردا12-7مف األطفاؿ األسرل ينتمكف ألسر عدد أفرادىا . 

 41 %مف األطفاؿ األسرل ينتمكف لعائالت دخميا بيف سيء إلى سيء جدا. 

 7 % مف األطفاؿ األسرل متيمكف بمحاكلة تنفيذ عمميات تفجير، أكثر مف نصفيـ مف مدينة
 . نابمس كمخيماتيا
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( 2003)دراسة قطامش 
 "اإلسرائيميةتعذيب السجناء السياسيين الفمسطينيين في السجون  ":بعنكاف 

سائة معاممتيـ، حيث تمكجت إ كيفأجرل الباحث ىذه الدراسة في ظؿ تعذيب المعتقميف الفمسطيني
درجات التعذيب كتنكعت صكرة في المراحؿ المختمفة، كلكف التعذيب كسياسة تكاصمت بعد أف 

. إسرائيؿلقيت الدعـ القانكني كالتشجيع السياسي مف قبؿ الجياز القضائي كالحككمة في 
 لـ تمنع التعذيب بؿ عمى العكس فيي مف الدكؿ إسرائيؿ أف إلىكقد خمصت نتائج ىذه الدراسة 

 قانكنية صريحة أحكاـاالستثنائية التي شرعت التعذيب ككفرت لممعذب الحماية القانكنية بمكجب 
 ال تعترؼ بمدل قدرة لجنة أنياككاضحة، كىي مف الدكؿ القميمة في العالـ التي أعمنت خطيا 
 حصكؿ التعذيب، كىي بالتالي إلىمناىضة التعذيب عمى التحقيؽ في تمؾ المعمكمات التي تشير 

 ضد 1967منعت المجنة مف جمع كتحميؿ المعمكمات عف التعذيب المستمر كالمتكاصؿ منذ العاـ 
 التفاقية مناىضة التعذيب أك عدـ إسرائيؿالسجناء السياسييف الفمسطينييف لمبت في مدل امتثاؿ 

 .امتثاليا ليا رغـ مكافقتيا كقبكليا لالتفاقية كانضماميا ليا
 

(.   2003)دراسة الزير الواردة عن قراقع 
 حيث أكضحت الدراسة كجكد عالقة ارتباط "اآلثار البعيدة المدى لمتعذيب": قاـ الباحث بدراسة بعنكاف 

قكية بيف التعرض لمتعذيب الجسدم كالنفسي كاآلثار بعيدة المدل الناتجة عف ذلؾ، مثؿ االضطراب 
. الناتج عف الصدمة كاألمراض النفسية كالجسدية

 ةكبينت النتائج أف أكثر األعراض كاألمراض التي يمكف التنبؤ بظيكرىا عمى المدل البعيد نتيج
التعرض لمتعذيب الجسمي ىي األعراض كاألمراض الجسمية كالتعذيب النفسي ينبئ عمى المدل البعيد 

. بظيكر األمراض النفسية كاالضطرابات الناتجة عف الصدمة
مف أفراد العينة يعانكف مف االضطراب الناتج عف الصدمة كعدـ كجكد % 35كأظيرت النتائج أف 

فركؽ ذات داللة إحصائية عمى مستكل االضطراب الناتج عف الصدمة كاألعراض النفسية يعزل إلى 
عمر السجيف المحرر عند االعتقاؿ كمدة االعتقاؿ كالمستكل التعميمي كالحالة االجتماعية، ككجدت 

. الفركؽ فقط في األعراض الجسمانية
كمف خالؿ النتائج السابقة يتضح أف التعذيب لو تأثيره القكم عمى البعد النفسي كالجسمي لجميع فئات 

األسرل المحرريف حيث يتضح أف الخبرة الصادمة تبقى متأثرة كمتفاعمة مع العكامؿ السيككلكجية 
كاالجتماعية بدينامية كبيرة داخؿ شخصية السجيف المحرر كىك ما أطمقت عميو الباحثة الفنمندية 

سيككلكجية البطكلة كالرعب ففي بعض الفترات تدعـ الظركؼ التاريخية المشجعة في " رايالينا بكنامكي"
السياؽ الثقافي كالتاريخي كاالجتماعي األسرل عكامؿ البطكلة حيث يحاكؿ فييا األسير المحرر الذم 

                                                                                                                                                                                                                                                                         . تعرض لمتعذيب الشديد التكيؼ كتحقيؽ الصحة النفسية
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( 2001)دراسة الحركة العالمية لمدفاع عن حقوق األطفال 

 2001 سنة في منتصؼ عاـ 17- 10أجريت ىذه الدراسة عمى األطفاؿ الذيف تتراكح أعمارىـ 
  2001-2000 حالة جرل اعتقاليـ خالؿ العاـ 50كالتي شممت 

:   النتائج التاليةإلىكخمصت ىذه الدراسة     
مف المعتقميف تعرضكا لمضرب مف قبؿ الجنكد الذيف قامكا باعتقاليـ، حيث انيالكا % 95إف  -1

. عمييـ بالضرب باأليدم كاألقداـ كأعقاب البنادؽ كعمى كافة أجزاء الجسـ
تعرضكا لمضرب مف الجنكد أثناء نقميـ مف معسكرات الجيش أك مكاف االعتقاؿ % 88كأف  -2

.  مراكز التحقيؽ أك السجف أك المحكمةإلى
 (الضرب) التعذيب بأشكالو المختمفة بما في ذلؾ االعتداء الجسدم إلىتعرضكا % 100ك -3

، التعرض لمبرد كالحر، عصب األعيف كتكبيؿ  كالشبح، الشتـ كالتيديد، الحرماف مف النـك
 .األيدم كاألرجؿ
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 :الدراسات األجنبية 
. 1996 الكاردة عف النجار (1995)الرسن غورم فاغفر- دراسة  كارين ىمنغ 

الرسف كىك طبيب دينماركي متخصص في الطب الشرعي كالدكتكر غكـر – قاـ الدكتكر كاريف ىمنغ 
 مع أحد العامميف في األمانة الدكلية، إلسرائيؿ الفسيكلكجيا بجامعة ككبنياجف بزيارة أستاذفاغفر كىك 

 بيا المعتقمكف، كبعدىا عقدا دلىكقاما بجمع األقكاؿ التي تشيد بكقكع التعذيب كسكء المعاممة التي أ
 كالعامميف بالميف الطبية في فاإلسرائيميي كممثمي األطباء النفسييف اإلنسافلقاءات مع منظمة حقكؽ 

:  إلى أنو يؤدم إلىالسجكف كبعد استعراض األدلة الخاصة باليز استنتج الطبيباف 
. أعراض اضطراب بالمخ بما في ذلؾ الغياب عف الكعي -1
. الصداع الحاد كأعراض متاعب العيف كاألذف -2
.  آالـ في الرقبة كالظيرإحداث -3
 . أعراض مزمنة ناجمة عف تمؼ في المخ إما بدرجة طفيفة أك متكسطةإلىقد يؤدم  -4

العشرينات مف عمره كاف معتقال كتعرض لميز عمى مدل فترة مف الزمف، كجد في بعد فحص طالب 
. إف أعراضو تتفؽ مع األعراض الناجمة عف تمؼ الجياز العصبي المركزم

طمب الدكتكر فاغنر بيانا عمميا لنكع اليز الذم تعرض لو المعتقمكف كسمح ألف يتعرض ىك لميز لمدة 
ال تزيد عف ثالث ثكاف، كبعد ذلؾ قاؿ أنو شعر بتشكيش في ذىنو لمدة خمس ساعات كبألـ في الرقبة 

 .  ساعة12كالظير لمدة 
 

 (1995)دراسة منظمة العفو الدولية 

" الموت ىزا ":بعنكاف 
قامت المنظمة بدعكة المعتقميف السابقيف الذيف تعرضكا لميز أثناء التحقيؽ معيـ مف أجؿ إجراء 

:  النتائج التاليةإلىالكشؼ الطبي ليـ، كبعد تمؾ العممية تـ الكصكؿ 
يعتبر أسمكب اليز أسمكبا كاحدا مف بيف عدد مف أساليب التعذيب كالتي تسمح بيا الحككمة  -1

.  كالتي تستخدميا قكات األمف بصكرة منتظمة ضد المعتقميف الفمسطينييفاإلسرائيمية
مف األساليب األخرل أيضا التغطية الكاممة لمرأس بصكرة مستمرة كالحرماف مف النكـ لمدة طكيمة  -2

كالضرب الحبس االنفرادم  (شبح)دة فترات طكيمة عكالكقكؼ أك الجمكس في أكضاع مختمفة ؿ
كالتعريض لمحر الالفح أك الزميرير القارص كالضغط النفسي مف خالؿ تكجيو التيديدات 

. كاإلىانات
 (عبد الصمد احريزات) في التحقيقات التي أجرتيا منظمة العفك الدكلية في كفاة ركعلـ تراعي الش -3

 خارج اإلعداـ مف مبادئ األمـ المتحدة المتعمقة بالمنع كالتقصي الفعاليف لعمميات 17نص المادة 
. نطاؽ القانكف
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 تمؼ ال يمكف عالجو في المخ فإف إحداث إلى الكفاة أحيانا أك إلىإف ىز المعتقميف يؤدم  -4
.  المكتإلىيف مع تكقعيا بأف أفعاليا تؤدم ؿ ال تزاؿ تسمح بيز المعتؽاإلسرائيميةالحككمة 
ف السابقيف الذيف ذكركا تعرضيـ لميز في المعتقؿ يعانكف مف مشكالت في عتقميثبت أف الـ

الجياز العصبي المركزم تتفؽ مع األعراض الناجمة عف التعرض لميز العنيؼ كال تستبعد منظمة 
العفك احتماؿ معاناة عدد كبير مف المعتقميف مف تمؼ الجياز العصبي أك غيرىا مف المشكالت 

  .الطبية نتيجة اليز العنيؼ
 (1968)دراسة جراىام وروتر 

دراسة عمى عينة مف األفراد المعكقيف جسميا كصحيا كعمى غير اؿقاـ الباحثاف في بريطانيا بإجراء 
:  كقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة أف (1000 )المعكقيف بحيث بمغ عدد أفراد العينة

 (.6.8)معدؿ االضطرابات النفسية لدل أفراد ىذه العينة العادييف يساكم  -1

       معدؿ االضطرابات النفسية لدل األفراد الذيف يعانكف مف أمراض مزمنة يساكم  -2
أم أف معدؿ حدكث االضطرابات لذكم األمراض المزمنة ىك ضعؼ معدؿ  (11.5%)

 .العادييف حدكثيا لدل

معدؿ إصابة األطفاؿ مف ذكم اإلعاقات الجسمية كخاصة ذات العالقة بالجياز العصبي  -3
 .أم أف ثمث ىؤالء األطفاؿ يعانكف مف اضطرابات نفسية (%34.4)المركزم فيساكم 

( . 2001)الواردة عن النابمسي  Zubecك بيدراسة  زي
بيؾ دراسات عمى أشخاص تعرضكا لتجربة الحرماف الحسي، كخمص مف م البركفسكر زأجرل
 أف األشخاص الذيف يتعرضكف طكيال ليذا الحرماف تالحظ لدييـ تغيرات عمى صعيد إلىدراساتو 

 كزارة إشراؼتخطيط الدماغ بحيث تصبح مكجات ىذا التخطيط بطيئة، كذلؾ جرت بحكث تحت 
 إلحداث االنفرادية كانت تكفي زنازيفالدفاع الكندية، كقد أثبتت ىذه البحكث أف إقامة قصيرة في اؿ

، ككاف الباحثاف سميث اإلقامة اليمكسة مع ازدياد مدة إلىتييؤات ىذيانية لدل المسجكف، كتتحكؿ 
 باف االحتجاز في غرفة صامتة مف شأنو أف 1959قد اثبتا منذ العاـ  (Smith and Leuty)كلكيتي 
.   اضطرابات نفسية تتفاكت حدتيا كخطكرتيا بحسب الشخصية األساسية لألفرادإلىيؤدم 

 

 (.2001) الواردة عن النابمسي (selvini)دراسة ماري سيمفيني 

 : أربعة أنماط ىيإلىجسد كقسمت معايشة الجسد ؿكقد تناكلت الدراسة المفيـك التحميمي ؿ
 عندما يككف الجسد مكضكع تيديد تنشأ الكساكس المرضية .
  ( الجسد الميددإلضعاؼ)عندما ييدد الجسد االنا تنشأ حالة إباء الطعاـ . 
 الجسد عرضة لمتشكيو كتؤدم ىذه المعايشة لمخكؼ مف تشكه الجسد .
  بغرابة الجسداإلحساسالجسد المعتكه حيث ينشأ  .
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كىكذا نجد أف دراسات التحميؿ النفسي تأتي لتؤكد الدراسات الطبية، كتحديدان فيي تؤكد عمى النقاط   
:  التالية
ىك عصاب راىف ناجـ عف تيديدات لمجسد كىي تيديدات  (الكساكس المرضية) الياجس إف - أ

.  مرحمة الطفكلةإلىحديثة العيد كال تعكد 
 ىنالؾ قرابة أكيدة بيف ىذا العصاب كبيف كؿ مف عصاب القمؽ كالنكراستاينا كاالضطرابات إف - ب

. الفيزيزلكجية– الجنسية 
.  ىذا العصاب يتالـز دائما مع مظاىر بارانكيديةإف - ت

كىذا يمكننا الجمع بيف مختمؼ ىذه التجارب في محاكلة لرسـ معالـ شخصية المصدـك كتعقيداتيا 
 .   أعالهإليياالصدمية بكصفيا عصابا راىنا قابال لمتطكر في أحد االتجاىات المشار 

 

 (.2003)الواردة عن قطامش  (1995 )دراسة افينوعم راخس

 قامت ىذه الدراسة عمى أساس مدل تأثير اليز العنيؼ عمى الجسـ حيث أف يككف المعتقؿ في 
مسؾ صدره أك الكتفيف مكضع الشبح عمى الكرسي فيقـك المحقؽ بكضع القدـ عمى محشـ المعتقؿ ك

 الرقبة أسفؿكيبدأ عممية ىز المعتقؿ بقكة كسرعة فتسارع حركة الرأس كالرقبة مما يكلد اآلـ حادة في 
 .الخ…كألـ في الرأس (تجمع األعصاب)

 احتقاف الدماغ كضرر دماغي كأف الضرر إلىحيث تبيف مف نتائج ىذه الدراسة أف ىذه الطريقة أف تؤدم 
. الناجـ عف الحركة بيف الدماغ كالجمجمة مف شأنو تدمير خاليا الدماغ كالتسبب بكفاة المعتقؿ

 عف كفاتو في مركز أعمف عندما 1995 نيساف 25ىذا ما حصؿ مع المعتقؿ عبد الصمد حريزات في 
القدس، كقد كرد في تقرير التشريح األكؿ كالمدعـ بتصريح مشفكع بالقسـ مف / تحقيؽ المسككبية 

 :أف سبب الكفاة (ديريؾ ياكندر)الدكتكر 
. ىك صدمة في الدماغ -1
. الصدمة نتجت عف حركات اىتزازية قسرية لمرأس كليست جراء ارتطاـ مباشر لمرأس بجسـ صمب -2
 .ف آثار الجراح الكاممة سببيا كانت اليزات العنيفةإ -3

 

 (1996) واردة عن النجارىناك عدة دراسات مختمفة

عمى األفراد الذيف يعانكف مف التياب المفاصؿ، كدراسة أخرل  (Moss 1964) ـ ؿدراسة العا
عمى عينة مف األفراد الذيف يعانكف مف الصرع، كىناؾ أيضا دراسة  (1962Tigard )لمباحث 

 مف األفراد الذيف يعانكف مف التصمب المتعدد، فأشارت جميع ىذه ةعمى عيفأخرل لمباحثاف السابقاف 
 حدكث مشاكؿ عاطفية إلى الصحية كالجسمية غالبا ما تؤدم اإلعاقة أف  إلىالدراسات السابقة

. كصعكبات في التكيؼ الشخصي
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التعـقيب عمى الدراسات 
 

مف خالؿ مراجعة الباحث لألدبيات كالدراسات التي تتعمؽ بمعاناة األسرل داخؿ كخارج سجكف 
االحتالؿ الصييكني، كعالقتيا بالتكيؼ النفسي كاالجتماعي، يتضح مف ىذه الدراسات أىمية دراسة 

ىذا المكضكع، حيث أف ىذه الدراسات تتفؽ في اليدؼ مف ىذه الدراسة كىك الكشؼ عف المدل 
البعيد لألسرل الفمسطينييف داخؿ كخارج سجكف االحتالؿ، لما في ذلؾ مف أىمية عمى مدل قدرتيـ 

. عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي في المجتمع الذم يعيشكف فيو
المجتمع الذي استخدم في الدراسات السابقة  

كيظير مف خالؿ االستعراض لمدراسات السابقة أف بعض الباحثيف أجرل دراساتو عمى األسرل 
المحرريف، كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى أساليب التعذيب كالممارسات اإلسرائيمية الممارسة ضدىـ، 
كتأثير االعتقاؿ عمى المجتمع الفمسطيني مف النكاحي الجسمية كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية 

. الخ، كتأثيراتيا بعيدة المدل مف كجية نظرىـ...
بينما ذىب البعض اآلخر مف الباحثيف إلى إجراء دراسات عمى األسرل داخؿ السجكف كالمعتقالت، 
حيث قامكا بدراسة الممارسات اإلسرائيمية في المعتقالت مف أساليب التعذيب المستخدمة ضدىـ، 
كالظركؼ الصحية كالنفسية التي يعيشيا األسرل داخؿ المعتقالت، لما ليذه الممارسات مف أىمية 

. في مدل التكيؼ النفسي كاالجتماعية لألسرل
العينة التي استخدمت في الدراسات السابقة  

بعد إطالع الباحث عمى مجمكعة الدراسات العربية كاألجنبية فقد كجد أف بعض الباحثيف استخدمكا 
حالة كدراسة يكسؼ كالحركة العالمية لمدفاع  (50-20)في دراساتيـ عينات صغيرة تتراكح ما بيف 

حالة  (200-100)عف حقكؽ األطفاؿ، بينما استخدـ بعد الباحثيف عينات متكسطة تتراكح ما بيف 
حالة كدراسة  (700-600)كدراسة الزير كالنجار، بينما استخدـ آخركف عينات كبيرة تتراكح بيف 

. مؤسسة الحؽ كدراسة السجناء في بئر السبع
األداة التي استخدمت في الدراسات السابقة  

استخدـ بعض الباحثيف في دراساتيـ مجمكعة مف المقاييس كاستخداـ االستبانة كالمقابالت كدراسة 
. النجار كىمينغ، كاستخداـ مقياس جكتماف كدراسة النجار

: كمف خالؿ ما تـ عرضو مف الدراسات السابقة يمكف أف تمخص النتائج التالية
ساءة المعاممة - . كجكد أثر كبير لمممارسات اإلسرائيمية عمى المعتقميف كال سيما التعذيب كا 
 .كجكد أثر كبير عمى األسرل مف النكاحي الجسدية كالصحية -

 كجكد أثر كبير عمى األسرل مف النكاحي النفسية -
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كجكد أثر كبير لمتغير الفترة االعتقالية كالتي مف شأنيا أف تكجد فركؽ كعكازؿ اجتماعية  -
 (العزلة)

كجكد ارتباط كثيؽ بيف عدد مرات االعتقاؿ كقدرة األسير عمى مكاجية األساليب كالكسائؿ  -
 .المستخدمة ضده أثناء االعتقاؿ

 .كجكد آثار كبيرة عمى العائمة الفمسطينية نتيجة االعتقاؿ -

العمر، مدة االعتقاؿ كعدد مرات االعتقاؿ كالحالة االجتماعية )أما نتائج الدارسة فمـ تؤدم متغيرات 
 في درجة التكيؼ  (α = 0.05)إلى فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل  (قبؿ كبعد االعتقاؿ

. النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية
فأثبتت كجكد فركؽ ذات  (المستكل التعميمي كعدد األطفاؿ كالدخؿ الشيرم بعد االعتقاؿ) أما متغيرات 

 في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل (α = 0.05)داللة إحصائية عند المستكل 
 .المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية
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 الفصل الثالث
 

الطريقة واإلجراءات 
: مقدمةال1.3    

يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفان مفصالن لمطريقة كاإلجراءات التي قاـ بيا الباحث لتنفيذ ىذه الدراسة، حيث 
 .التحميؿ اإلحصائي كإجراءات الدراسة كالعينة كمجتمع الدراسة كيشمؿ كصؼ منيج الدراسة 

: منيج الدراسة    2.3
معتمدان عمى أسمكب الدراسة . استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كذلؾ ألنو يالئـ طبيعة الدراسة كأىدافيا

الميدانية في جمع المعمكمات كتـ استخداـ المعالجات اإلحصائية لفحص فرضيات الدراسة بيدؼ 
 .تفسير نتائجيا

: مجتمع الدراسة    3.3
تككف مجتمع الدارسة مف األسرل المحرريف العامميف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية  في 

. ان تقريبان  محرران  أسير1200  كقد بمغ عددىـ2005محافظة الخميؿ كالذيف تـ اإلفراج عنيـ حتى عاـ 
 : عينة الدراسة    4.3

 أف يككف م كمعاييرىا كه أسير محرر ممف تنطبؽ عمييـ شركط الدراسة240تمثمت عينة الدراسة بػ 
العمر، مدة االعتقاؿ بالشيكر، عدد مرات )أسيران محرران كمكظفان في مؤسسات حككمية كفؽ متغيرات

االعتقاؿ، الحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ، الحالة االجتماعية بعد االعتقاؿ، عدد األطفاؿ، المستكل 
% 20كالبالغة  (الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿكالتعميمي، الدخؿ الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ 

 .تقريبان مف مجتمع الدراسة
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية كذلؾ لمعرفة الباحث بعدد كبير منيـ مما سيؿ تكزيع 

كاسترجاع االستبانة المعدة لمدراسة، كذلؾ لتحفظ نادم األسير الفمسطيني عف اإلفصاح عف أسماء 
األسرل المحرريف في محافظة الخميؿ، كذلؾ لضماف السرية عمى المكضكع كاالكتفاء بإعطاء أرقاـ 

 :لمعينة جدكؿ يكضح الخصائص الديمغرافية مكفيما يؿكنسب لمدراسة، 
 
 
 
 
 

ة الخصائص الديمغرافية لمعيف( : 1،3)جدكؿ 
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 المتغيرات  العدد النسبة المئوية

  سنة20-24 38 16.1

  سنة29-25 44 18.6 العمر

  سنة فأكثر30 154 65.3

 12دكف  88 41.1

مدة االعتقال 
 بالشيور

23.4 50 12-24 

 24أكثر مف  76 35.5

 مرة كاحدة 123 51.7

 عدد مرات االعتقال
 مرتيف 55 23.1

 ثالث مرات 34 14.3

 أكثر مف ذلؾ 26 10.9

الحالة االجتماعية  أعزب 160 67.8
 متزكج 76 32.2 قبل االعتقال

الحالة االجتماعية  أعزب 41 17.1
 متزكج 199 82.9 بعد االعتقال  ً 

 ال يكجد 54 23.3

 عدد األطفال

34.5 80 1-3 

34.9 81 4-7 

  فأكثر8 17 7.3

 ثقافة مدرسية 93 39.4
 المستوى التعميمي

 جامعي فأكثر 143 60.6

الدخل الشيري  متدف (1200أقؿ مف ) 122 50.8
لؤلسرة قبل 

 االعتقال

متكسط   (1200-2999) 105 43.8
عاؿ   (3000-4999) 13 5.4
الدخل الشيري  متدف (1200أقؿ مف ) 92 38.3
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متكسط   (1200-2999) 105 43.8 لؤلسرة بعد 
عاؿ   (4999-3000) 13 5.4 االعتقال

 
الخصائص الديمغرافية لمعينة، إذ تناكؿ الجدكؿ أبعاد الدراسة كىي العمر كمدة  (3،1)يكضح جدكؿ 

االعتقاؿ بالشيكر كعدد مرات االعتقاؿ كالحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ كبعده كعدد األطفاؿ 
كالمستكل التعميمي كالدخؿ الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ كبعده، كبالنظر إلى البعد األكؿ لمدراسة فقد 

 سنة كىذا يعني أف األسرل الفمسطينييف داخؿ 30مف األسرل فكؽ % 65.3شممت الدراسة ما نسبتو 
السجكف اإلسرائيمية أكثر مف ثمثييـ ىـ فكؽ الثالثكف عامان، كفي بعد عدد مرات االعتقاؿ فقد تبيف أف 

أم أكثر مف نصؼ األسرل ىـ ممف يعتقمكف لمرة كاحدة % 51.7مرَّة كاحدة مف االعتقاؿ كانت نسبتيا 
كأخيران أكثر مف ثالث مرات % 14.3ثـ ثالث مرات بنسبة % 23.1تالىا ممف يعتقمكف مرتيف بنسبة 

كىذا يتكافؽ مع االعتقاد بأنو كمما زاد عدد مرات االعتقاؿ كمما قؿ عدد األسرل في % 10.9بنسبة 
. السجكف اإلسرائيمية

ىـ ممف لـ يككنكا % 67.8كباالنتقاؿ إلى الحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ فقد كانت نسبة األسرل 
متزكجيف قبؿ االعتقاؿ األمر الذم يفسر أنو أكثر مف ثمثي المعتقميف خاضكا النضاؿ الكطني كىـ 

كىذا أمر % 82.9غير متزكجيف، األمر الذم نراه معككسان بعد تحرير األسرل إذ بمغ نسبة المتزكجيف 
طبيعي ريما يككف أكؿ ما يفكر فيو األسير بعد التحرر ىك الزكاج، كبالنظر إلى المستكل التعميمي 

مف المعتقميف ىـ مف حممة الشيادة الجامعية بسنتيف فأكثر كىذا يتكافؽ مع % 60.6فيظير الجدكؿ أف 
. االعتقاد بأف حركات التحرر عادة يقكدىا المثقفكف الجامعيكف في المجتمع

كىذا أمر طبيعي لمقاـك % 50.8أما ما يخص الجانب المادم لألسرة عادة فإنو يككف متدنيان بنسبة 
بعد )ضد االحتالؿ أف ينصب تفكيره في المقاكمة أكثر مف أم شيء آخر فيحيف يرل بعد االعتقاؿ 

كاف لذكم الدخؿ المتكسط كىذا ما يتكافؽ مع ما يبحث عنو األسير % 43.8أف نسبتو  (التحرر
. المحرر بعد االعتقاؿ لتكفير ما يمـز ألسرتو

 
 
 
 
 
 

:       أداة الدراسة5.3
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: إعداد األداة1.5.3    

   
استخدـ الباحث االستبانة كأداة لمدراسة، حيث تـ إعدادىا مف قبؿ الباحث، كذلؾ بقياـ الباحث بكضع 

 سؤاؿ مقالي مف إعداد الباحث لمتعرؼ عمى أىـ المشاكؿ التي يعاني منيا األسرل المحرريف في 13
محافظة الخميؿ، كتـ عرضيا عمى لجنة مف المحكميف إلبداء الرأم كالمشكرة في ذلؾ كتـ بعد ذلؾ 

اذكر أشد أسمكب نفسي "إدخاؿ بعض التعديالت عمييا، ككمثاؿ عمى ذلؾ كانت إحدل العبارات تقكؿ
" تحدث عف دكر االعتقاؿ في شخصيتؾ"حيث عدؿ ذلؾ إلى " تعرضت لو أثناء االعتقاؿ كأثره عميؾ

(. 2ممحؽ )
كتـ تكزيع كرقة األسئمة عمى عينة استطالعية تمثمت بػ عشريف أسيران محرران كبعد دراسة اإلجابات 

عمييا كاإلطالع عمى استبانات خصيصان لدراسات مشابية، فقد تـ بناء فقرات االستبانة التي عرضيا 
الباحث عمى لجنة مف المحكميف إلبداء الرأم كالمشكرة في ذلؾ أيضان، حيث تـ أخذ مالحظاتيـ بعيف 

أميؿ إلى العزلة "االعتبار حيث أدخمت التعديالت الالزمة كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
". أكره النشاطات االجتماعية مع اآلخريف"حيث عدلت إلى " كاالبتعاد عف زمالئي

 
:  أقسام األداة2.5.3     

 
: انقسمت أداة الدارسة إلى قسميف 

عف  (الديمغرافية)تضمف ىذا القسـ تكضيحَا لغرض الدراسة، كبعض المعمكمات األكلية  : األول
.  األسرل كالتي تتعمؽ بمتغيرات الدراسة

 فقرة تتعمؽ بمدل التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل 54تضمف ىذا القسـ  : الثاني
. المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية

 
:     صدق األداة3.5.3

 
قاـ الباحث بعرض االستبانة عمى لجنة مف المحكميف عددىا عشرة مف أساتذة عمـ النفس في 

تقريبان في % 90الجامعات الفمسطينية، كقد أخذت العبارات التي أخذت نسبة اتفاؽ المحكميف ما نسبتو 
قياس المفيـك المراد قياسو، أم العبارات التي اتفؽ عمييا تسعة محكميف فأكثر مف أصؿ عشرة 

. محكميف 
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تقريبان في قياس المفيكـ % 80 كقد عدلت العبارات التي بمغت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا أكثر مف 
المراد قياسو، كقد ألغيت كاستبدلت العبارات التي حصمت عمى أقؿ مف ذلؾ كأعيد تحكيميا مرة أخرل 

 .
 

  Reliability:   ثبات أداة الدراسة 4.5.3    
 

تـ حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات 
(.  3،2)، كقد جاءت النتائج كما ىي كاضحة في الجدكؿ Cronbach Alpha))كركنباخ ألفا 

 
ألداة الدراسة بأبعادىا  (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا: (3،2)جدكؿ 

 المختمفة  
عدد الفقرات  Alphaقيمة  األبعاد   

 .1 النفسي 16 0.82

 .2 االجتماعي 16 0.83

 .3 الجسمي 14 0.89

 .4 االقتصادم 8 0.79

 .5 الدرجة الكمية 54 0.93

 
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة مرتفعة مف 

.  الثبات
 

:      إجراءات الدراسة6.3
 

بعد االنتياء مف إعداد االستبانة كالتأكد مف صدقيا كثباتيا في قياس اليدؼ الذم كضعت مف أجمو، 
قاـ الباحث بحصر أرقاـ كأعداد األسرل المحرريف العامميف في مؤسسات السمطة الكطنية كالذيف تنطبؽ 
عمييـ شركط الدراسة،  كذلؾ بالتنسيؽ مع كزارة شؤكف األسرل المحرريف كنادم األسير الفمسطيني في 

. محافظة الخميؿ، حيث راعى الباحث الحصكؿ عمى أكبر عدد ممكف مف األسرل
كبعد ذلؾ قاـ الباحث بتكزيع االستبيانات عف طريؽ اليد، كاالستعانة بنادم األسير الفمسطيني ككزارة 
شؤكف األسرل في تكزيع مجمكعة أخرل مف االستبانات، كبعد ذلؾ قاـ الباحث بجمع االستبيانات بعد 
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 استبانة، حيث باشر الباحث بمراجعتيا، كبعد ذلؾ 240تعبئتيا بالمعمكمات الالزمة حيث كاف عددىا 
 أرسمت إلى المحمؿ اإلحصائي لتحميميا باستخداـ الحاسكب

 

: المعالجة اإلحصائية7.3    
 

بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا تمييدان إلدخاليا لمحاسكب، كقد أدخمت إلى  الحاسكب 
بإعطائيا أرقامان معينة، أم بتحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، حيث أعطيت اإلجابة بدرجة كبيرة جدان 

 درجات، قميمة درجتيف، كأعطيت اإلجابة قميمة جدان درجة 3 درجات، متكسطة 4 درجات، كبيرة 5
كاحدة، كذلؾ في الفقرات المكجبة، كقد عكست في الفقرات السالبة، بحيث كمما ازدادت الدرجة، ازدادت 

درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية، كالعكس 
كقد تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، كالنسب المئكية، . صحيح

 = 0.05)كقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستكل. كالمتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية
α) اختبار ت     : عف طريؽ االختبارات اإلحصائية التالية(t-test)  كاختبار تحميؿ التبايف األحادم
(One Way Analysis of Variance) كاختبار تككي ،(Tukey Test) كمعامؿ االرتباط بيرسكف ،
(Pearson Correlation) كمعامؿ الثبات كركنباخ ألفا ،(Cronbach Alpha) كذلؾ باستخداـ ،

 (.SPSS)الحاسكب، باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
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الفصل الرابع 
 
 

تحميل نتائج الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الرابع 
 

 تحميل نتائج الدراسة
 

 نتائج الدراسة 
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان كامالن كمفصالن لنتائج الدراسة، كذلؾ لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كأىدافيا 

.  كلمتحقؽ مف صحة فرضياتيا باستخداـ التقنيات اإلحصائية المناسبة
ما درجة التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة : سؤاؿ الدراسة 
الوطنية؟   

لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة استخرجت األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية، كذلؾ كما ىك 

(.  1.4)كاضح في الجدكؿ 
 

 األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي :(1.4)جدكؿ 
لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد   األبعاد
 النفسي 240 3.63 0.63

 االجتماعي 240 3.71 0.58

 الجسمي 240 3.61 0.82

االقتصادم  240 3.05 0.56
 الدرجة الكمية 240 3.54 0.52

 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات 

السمطة الكطنية كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 
، تاله التكيؼ النفسي (3.71)التكيؼ االجتماعي بمتكسط حسابي : ، كقد جاء في مقدمتيا(3.54)
(. 3.05)، كأخيران التكيؼ االقتصادم بمتكسط حسابي (3.61)، فالتكيؼ الجسمي (3.63)
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الفرضية األولى  
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.   لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية تعزى لمتغير العمر
 One Way Analysis) لمتحقؽ مف صحة الفرضية األكلى استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
(. 2،4)السمطة الكطنية حسب متغير العمر، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 

لمفركؽ  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : (2،4)جدكؿ 
في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب 

العمر  متغير
 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع المربعات  درجات 
 الحرية

 األبعاد مصدر التباين

 
0.182 

 
1.717 

 بين المجموعات 2 1.298 0.649

 233 88.041 0.378 النفسي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 235 89.339 -

 
0.132 

 
2.044 

 بين المجموعات 2 1.284 0.642

 233 73.213 0.314 االجتماعي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 235 74.497 -

 
0.517 

 
0.662 

 بين المجموعات 2 0.902 0.451

 233 158.791 0.682 الجسمي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 235 159.693 -

 
0.671 

 
0.399 

 بين المجموعات 2 0.253 0.127

 233 73.870 0.317 االقتصادم
داخل 

 المجموعات

 المجموع 235 74.123 -

 
0.367 

 
1.008 

 بين المجموعات 2 0.515 0.257

 233 59.502 0.255 الدرجة الكمية
داخل 

 المجموعات

 المجموع 235 60.016 -
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في درجة  (α=0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير العمر، 

فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في جميع أبعاد 
(. 3،4)الدراسة كالدرجة الكمية كعمى اختالؼ أعمارىـ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ      

 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي : (3،4)جدكؿ 

لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير العمر 
 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  العمر  األبعاد 
0.45 3.55 38 20-24 

 
النفسي 

0.61 3.53 44 25-29 
 فأكثر 30 154 3.70 0.64
0.49 3.61 38 20-24 

 
االجتماعي 

0.54 3.65 44 25-29 
 فأكثر 30 154 3.78 0.57
0.78 3.51 38 20-24 

 
الجسمي 

0.82 3.72 44 25-29 
 فأكثر 30 154 3.62 0.83
0.45 3.00 38 20-24 

 
االقتصادي 

0.60 3.11 44 25-29 
 فأكثر 30 154 3.05 0.57
0.40 3.45 38 20-24 

 
الدرجة الكمية 

0.53 3.53 44 25-29 
 فأكثر 30 154 3.58 0.51

  
 
 
 

الفرضية الثانية  
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في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
.   لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير عدد مرات االعتقال

 One Way Analysis) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
(. 4،4)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ السمطة الكطنية حسب متغير عدد مرات االعتقاؿ، 

 
( One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم  : (4،4)جدكؿ 

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
حسب متغير عدد مرات االعتقاؿ 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات
األبعاد 
 

 
0.298 

 
1.235 

 بين المجموعات 3 1.484 0.495

 
 النفسي

0.400 93.711 234 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 237 95.194 -

 
0.164 

 
1.718 

 بين المجموعات 3 1.773 0.591

 
 االجتماعي

0.344 80.475 234 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 237 82.248 -

 
0.370 

 
1.053 

 بين المجموعات 3 2.166 0.722

 
 الجسمي

0.685 160.399 234 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 237 162.565 -

 
0.831 

 
0.292 

 بين المجموعات 3 0.282 0.094

 
 االقتصادم

0.322 75.376 234 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 237 75.658 -

 
0.511 

 
0.772 

 بين المجموعات 3 0.633 0.211

الدرجة 
 الكمية

0.273 63.950 234 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 237 64.583 -

 في درجة  (α=0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد 
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مرات االعتقاؿ، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في 
جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كعمى اختالؼ عدد مرات االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في 

(. 5،4)الجدكؿ 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي : (5،4)جدكؿ 
لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد مرات االعتقاؿ 

 
االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد مرات االعتقال  األبعاد 

مرة كاحدة  123 3.59 0.59
 

النفسي 
مرتيف  55 3.59 0.61
ثالث مرات  34 3.73 0.82
أكثر مف ذلؾ  26 3.81 0.57
مرة كاحدة  123 3.64 0.57

 
االجتماعي 

مرتيف  55 3.73 0.55
ثالث مرات  34 3.86 0.70
أكثر مف ذلؾ  26 3.84 0.52
مرة كاحدة  123 3.65 0.77

 
الجسمي 

مرتيف  55 3.53 0.96
ثالث مرات  34 3.48 0.84
أكثر مف ذلؾ  26 3.81 0.75
مرة كاحدة  123 3.07 0.59

 
االقتصادي 

مرتيف  55 3.03 0.52
ثالث مرات  34 2.98 0.60
أكثر مف ذلؾ  26 3.09 0.47
مرة كاحدة  123 3.52 0.51

 
الدرجة الكمية 

مرتيف  55 3.51 0.51
ثالث مرات  34 3.56 0.61
أكثر مف ذلؾ  26 3.68 0.42

 
الفرضية الثالثة  
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في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
.   لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير الحالة االجتماعية قبل االعتقال

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي  (t-test) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ اختبار ت 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية قبؿ 

(. 6،4)االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
 

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل  (t-test)نتائج اختبار : (4،6)جدكؿ 
المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ 

 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي   العدد

الحالة 
االجتماعية 
 قبل االعتقال

األبعاد 
 

 
0.125 

 
1.547 

 
234 

 أعزب 160 3.68 0.56
 النفسي

 متزكج 76 3.53 0.75

 
0.250 

 
1.157 

 
234 

 أعزب 160 3.75 0.52
 االجتماعي

 متزكج 76 3.64 0.69

 
0.687 

 
0.404 

 
234 

 أعزب 160 3.63 0.83
 الجسمي

 متزكج 76 3.58 0.81

 
0.158 

 
1.417 

 
234 

 أعزب 160 3.08 0.54
 االقتصادم

 متزكج 76 2.97 0.60

 
0.188 

 
1.324 

 
234 

الدرجة  أعزب 160 3.57 0.47
 متزكج 76 3.47 0.60 الكمية

 

 في درجة (α =0.05)يتبيف مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة 

االجتماعية قبؿ الزكاج، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل 
المحرريف في جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية لمحالة االجتماعية قبؿ الزكاج، كذلؾ كما ىك كاضح 

. مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ

 
الفرضية الرابعة  
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في درجة التكيف النفسي واالجتماعي لدى ( α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
.   األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير الحالة االجتماعية بعد االعتقال

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي  (t-test) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ اختبار 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية بعد 

(. 7،4)االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
 

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل  (t-test) نتائج اختبار :(7،4)جدكؿ 
المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية بعد االعتقاؿ 

 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 

 العدد

الحالة 
االجتماعية 
 بعد االعتقال

األبعاد 
 

 
0.080 

 
1.1774- 

 
238 

 أعزب 41 3.51 0.46
النفسي 

 متزكج 199 3.66 0.65

 
0.122 

 
1.551- 

 
238 

 أعزب 41 3.58 0.47
 االجتماعي

 متزكج 199 3.74 0.60

 
0.988 

 
0.015- 

 
238 

 أعزب 41 3.61 0.83
الجسمي 

 متزكج 199 3.61 0.82

 
0.493 

 
0.690 

 
238 

 أعزب 41 3.09 0.44
 االقتصادم

 متزكج 199 3.03 0.58

 
0.393 

 
0.855- 

 
238 

الدرجة  أعزب 41 3.47 0.42
 متزكج 199 3.55 0.53 الكمية

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
(0.05 =α) في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 

الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية بعد الزكاج، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة التكيؼ النفسي 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كعمى اختالؼ الحالة 

. االجتماعية بعد الزكاج، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ

 
الفرضية الخامسة  
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في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
.   لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير عدد األطفال

 One Way Analysis) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
(. 8،4)السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
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لمفركؽ  (One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : (8،4)جدكؿ 
في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب 

متغير عدد األطفاؿ 
 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

 متوسط المربعات
مجموع 

المربعات  
درجات 
 الحرية

مصدر 
 التباين

األبعاد 
 

 
0.257 

 
1.356 

0.532 1.596 3 
بين 

 المجموعات
 

 228 89.458 0.392 النفسي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 231 91.053 -

 
0.851 

 
0.264 

0.091 0.272 3 
بين 

 المجموعات
 

 228 78.269 0.343 االجتماعي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 231 78.541 -

 
0.361 

 
1.074 

0.733 2.199 3 
بين 

 المجموعات
 

 228 155.685 0.683 الجسمي
داخل 

 المجموعات

 المجموع 231 157.774 -

 
0.019 

 
3.391 

1.047 3.141 3 
بين 

 المجموعات
 

 228 70.408 0.309 االقتصادم
داخل 

 المجموعات

 المجموع 231 73.459 -

 
0.219 

 
1.486 

0.394 1.183 3 
بين 

 المجموعات

 الدرجة الكمية
0.265 60.482 228 

داخل 
 المجموعات

 المجموع 231 61.665 -
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 في درجة  (α= 0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد 
األطفاؿ، كقد كانت الفركؽ في البعد االقتصادم، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 

(Tukey)  لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في درجة التكيؼ االقتصادم لدل األسرل المحرريف في
(. 9،4)مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 

لمفركؽ في درجة التكيؼ االقتصادم لدل األسرل  (Tukey)نتائج اختبار تككي ( : 9،4)جدكؿ 
المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ 

  
ال يوجد  3-1 7-4 فأكثر 8 المقارنات 

0.1624 0.1684 0.0954 - ال يكجد  
0.2578 *0.2638   1-3 
0.0059 -    4-7 
 فأكثر 8    

 
تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في درجة التكيؼ االقتصادم لدل 
األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ كانت بيف األسرل 

 3-1 أطفاؿ، كلصالح األسرل ذكم 7-4 أطفاؿ كاألسرل الذيف لدييـ 3-1المحرريف الذيف لدييـ 
. أطفاؿ الذيف كانكا األكثر تكيفان عمى المستكل االقتصادم
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األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي : (10،4)جدكؿ 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ 

 
االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  عدد األطفال  األبعاد 

ال يكجد  54 3.60 0.53
 

النفسي 
0.54 3.73 80 1-3 
0.67 3.61 81 4-7 
 فأكثر 8 17 3.42 0.93
ال يكجد  54 3.69 0.51

 
االجتماعي 

0.52 3.76 80 1-3 
0.56 3.72 81 4-7 
 فأكثر 8 17 3.65 1.02
ال يكجد  54 3.67 0.79

 
الجسمي 

0.87 3.70 80 1-3 
0.78 3.49 81 4-7 
 فأكثر 8 17 3.53 0.88
ال يكجد  54 3.08 0.46

 
االقتصادم 

0.55 3.18 80 1-3 
0.58 2.91 81 4-7 
 فأكثر 8 17 2.92 0.67
ال يكجد  54 3.54 0.44

 
الدرجة الكمية 

0.48 3.63 80 1-3 
0.52 3.48 81 4-7 
 فأكثر 8 17 3.42 0.77

 
 
 
 
 

الفرضية السادسة  
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في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
.   لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير المستوى التعميمي

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي  (t-test) لمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ اختبار 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير المستكل التعميمي، 

(. 11،4)كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف  (t-test)نتائج اختبار : (11،4)جدكؿ 

في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير المستكل التعميمي 
الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي   العدد

المستوى 
 التعميمي

األبعاد 
 

 
0.007 

 
2.720- 

 
234 

0.62 3.51 93 
ثقافة 
 مدرسية

 النفسي

0.60 3.73 143 
جامعي 
 فأكثر

 
0.019 

 
2.361- 

 
234 

0.66 3.61 93 
ثقافة 
 مدرسية

 االجتماعي

0.68 3.79 143 
جامعي 
 فأكثر

 
0.001 

 
3.324- 

 
234 

0.79 3.40 93 
ثقافة 
 مدرسية

 الجسمي

0.81 3.75 143 
جامعي 
 فأكثر

 
0.015 

 
2.448- 

 
234 

0.56 2.94 93 
ثقافة 
 مدرسية

 االقتصادم

0.55 3.12 143 
جامعي 
 فأكثر

 
0.000 

 
3.533- 

 
234 

0.51 3.40 93 
ثقافة 
الدرجة  مدرسية

 الكمية
0.49 

3.64 
143 

جامعي 
 فأكثر

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل      
(0.05=α)  في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة
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الكطنية حسب متغير المستكل التعميمي، كقد كانت الفركؽ في جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية، 
كلصالح األسرل ذكم المستكل التعميمي جامعي فأكثر، الذيف كانكا األكثر تكيفان في جميع أبعاد 

. الدراسة كالدرجة الكمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ
 

الفرضية السابعة  
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير الدخل الشيري لؤلسرة قبل 
.   االعتقال

 One Way Analysis) لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(12،4 .)
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( One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : (12،4)جدكؿ 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ 
الداللة 

اإلحصائية 
قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
المربعات 

 مصدر التباين درجات الحرية
األبعاد 
 

 
0.484 

 
0.728 

0.291 
0.582 

2 
بين 

 المجموعات
 

 0.399 النفسي
94.631 

237 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 239 95.213 -

 
0.075 

 
2.613 

0.888 
1.776 

2 
بين 

 المجموعات
 

 0.340 االجتماعي
80.529 

237 
داخل 

 المجموعات

 المجموع 239 82.305 -

 
0.052 

 
2.998 

2.013 
4.026 

2 
بين 

 المجموعات

 
 الجسمي

  0.671 
159.127 

237 
داخل 

 المجموعات
 

  المجموع 239 163.153 -  

 
0.181 

 
1.720 

0.548 
1.096 

2 
بين 

 المجموعات

 
 االقتصادم

  0.319 
75.492 

237 
داخل 

 المجموعات
 

  المجموع 239 76.587 -  

 
0.072 

 
2.664 

0.711 
1.422 

2 
بين 

 المجموعات
 الدرجة الكمية

  0.267 
63.274 

237 
داخل 

 المجموعات
 

  المجموع 239 64.696 -  
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في درجة  (α =0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ 
الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ، فقد كاف ىناؾ تقارب في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل 
المحرريف في جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كعمى اختالؼ الدخؿ الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ، 

(. 13.4)كذلؾ كما ىك كاضح مف المتكسطات الحسابية في الجدكؿ 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي : (13،4)جدكؿ 
 األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة لكاالجتماعي لد
قبؿ االعتقاؿ 

 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد 
الدخل الشيري لؤلسرة قبل 

االعتقال  األبعاد 

 متدف (1200أقؿ مف ) 122 3.63 0.59
 

النفسي 
متكسط  (1200-2999) 105 3.61 0.67
عاؿ  (3000-4999) 13 3.84 0.55
 متدف (1200أقؿ مف ) 122 3.74 0.58

 
االجتماعي 

متكسط  (1200-2999) 105 3.64 0.58
عاؿ  (3000-4999) 13 4.01 0.50
 متدف (1200أقؿ مف ) 122 3.56 0.78

 
الجسمي 

متكسط  (1200-2999) 105 3.60 0.83
عاؿ  (3000-4999) 13 4.15 0.98
 متدف (1200أقؿ مف ) 122 3.00 0.58

 
االقتصادم 

متكسط  (1200-2999) 105 3.07 0.54
عاؿ  (3000-4999) 13 3.30 0.47
 متدف (1200أقؿ مف ) 122 3.52 0.51

 
الدرجة الكمية 

متكسط  (1200-2999) 105 3.51 0.52
عاؿ  (3000-4999) 13 3.86 0.50
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 الفرضية الثامنة 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية حسب متغير الدخل الشيري لؤلسرة بعد 
.   االعتقال

 One Way Analysis) لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثامنة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

of Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(14،4 .)
 

( One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم : (14،4)جدكؿ 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 

حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ 
 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ف 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

مجموع 
المربعات 

درجات 
 الحرية

 مصدر التباين
األبعاد 
 

 
0.128 

 
2.074 

 بين المجموعات 2 1.637 0.819
 

 النفسي
 داخل المجموعات 237 93.575 0.395

 المجموع 239 95.213 -

 
0.026 

 
3.704 

 بين المجموعات 2 2.494 1.247
 

 االجتماعي
 داخل المجموعات 237 79.810 0.337

 المجموع 239 82.305 -

 
0.006 

 
5.235 

 بين المجموعات 2 6.903 3.451
 

 الجسمي
 داخل المجموعات 237 156.250 0.659

 المجموع 239 163.153 -

 
0.000 

 
12.095 

 بين المجموعات 2 7.093 3.546
 

 االقتصادم
 داخل المجموعات 237 69.494 0.293

 المجموع 239 76.587 -

 
0.001 

 
7.209 

 بين المجموعات 2 3.710 1.855
الدرجة 
 الكمية

 داخل المجموعات 237 60.986 0.257

 المجموع 239 64.696 -
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في درجة  (α =0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 
التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ 

االجتماعي، الجسمي، االقتصادم، : الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ، كقد كانت الفركؽ في األبعاد
لممقارنات الثنائية البعدية  (Tukey)كالدرجة الكمية، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية في 
ىذه األبعاد حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

(15،4 .)
 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في درجة التكيؼ  (Tukey)نتائج اختبار تككي  :(15،4)جدكؿ  
النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم 

لألسرة بعد االعتقاؿ 
 

عال 
(3000-4999 )

متوسط 
(1200-2999 )

متدن 
( 1200أقل من )

المقارنات  األبعاد 

*0.3035 - *0.1823 -  متدف (1200أقؿ مف ) 

 
االجتماعي 

0.1212 -   
(1200-2999 )

متكسط 
عاؿ  (3000-4999)   

*0.4786 - *0.3147 -  متدف (1200أقؿ مف ) 

 
- 0.1638الجسمي    

(1200-2999 )
متكسط 

عاؿ  (3000-4999)   
*0.5660 - *0.2761 -  متدف (1200أقؿ مف ) 

 
- 0.2899االقتصادم    

(1200-2999 )
متكسط 

عاؿ  (3000-4999)   
*0.3518 - *0.2304 -  متدف (1200أقؿ مف ) 

 
الدرجة الكمية 

0.1214 -   (1200-2999 )
متكسط 

عاؿ  (3000-4999)   
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تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي 
لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ 

في األبعاد السابقة كانت بيف ذكم الدخؿ األسرم المتدني كالمتكسط، كلصالح ذكم الدخؿ األسرم 
ككانت أيضان بيف األسرم ذكم الدخؿ األسرم المتدني كالعالي، . المتكسط، الذيف كانكا األكثر تكيفان 

.  كلصالح ذكم الدخؿ العالي، الذيف كانكا األكثر تكيفان 
 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي (: 16،4)جدكؿ 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرة 

بعد االعتقاؿ 
 

االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد 
الدخل الشيري لؤلسرة بعد 

االعتقال 
األبعاد 

 متدف (1200أقؿ مف ) 92 3.53 0.62
 

النفسي 
متكسط  (1200-2999) 128 3.70 0.62
عاؿ  (3000-4999) 20 3.67 0.64
 متدف (1200أقؿ مف ) 92 3.59 0.56

 
االجتماعي 

متكسط  (1200-2999) 128 3.77 0.57
عاؿ  (3000-4999) 20 3.90 0.67
 متدف (1200أقؿ مف ) 92 3.41 0.83

 
الجسمي 

متكسط  (1200-2999) 128 3.72 0.72
عاؿ  (3000-4999) 20 3.88 1.18
 متدف (1200أقؿ مف ) 92 2.85 0.51

 
االقتصادم 

متكسط  (1200-2999) 128 3.13 0.56
عاؿ  (3000-4999) 20 3.42 0.49
 متدف (1200أقؿ مف ) 92 3.39 0.50

 
الدرجة الكمية 

متكسط  (1200-2999) 128 3.62 0.47
عاؿ  (3000-4999) 20 3.74 0.68

  
 
 

77 



الفرضية التاسعة 
بين مدة االعتقال ودرجة التكيف  (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

.   النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية
( Pearson Correlation) لمتحقؽ مف صحة الفرضية التاسعة استخدـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

لمعالقة بيف مدة االعتقاؿ كدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات 
 (.17،4)السمطة الكطنية، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 
لمعالقة بيف مدة االعتقاؿ  (Pearson Correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف : (17،4)جدكؿ 

كدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
 

الداللة اإلحصائية  العدد  (ر)قيمة  األبعاد 
النفسي  214 0.004 0.957
0.608 0.035 - االجتماعي  214
0.100 0.113 - الجسمي  214
0.057 0.131 - االقتصادم  214
0.232 0.082 - الدرجة الكمية  214

 

 بيف مدة  (α=0.05)يتضح مف الجدكؿ السابؽ عدـ كجكد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستكل 
. االعتقاؿ كدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية
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الفصل الخامس 

 
مناقشة نتائج الدراسة 

 
التوصيات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الخامس 
 

مناقشة نتائج الدراسة 
  

ما درجة التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة : سؤاؿ الدراسة
الوطنية الفمسطينية ؟ 

 أجابت الدراسة عف السؤاؿ كذلؾ مف خالؿ تكضيح المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية ألبعاد 
الدراسة، حيث تبيف أف درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف كانت مرتفعة، حيث 

(. 0.52)كاالنحراؼ المعيارم  (3.54)بمغت الدرجة الكمية لممتكسط الحسابي 
يفسر الباحث ىذا االرتفاع في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية إلى الركح المعنكية العالية 
التي يمتمكيا األسرل سكاء داخؿ السجكف أك خارجيا، إضافة إلى ارتفاع مستكياتيـ التعميمية التي مف 

شأنيا أف تساعد عمى قدرة التكيؼ النفسي كاالجتماعي مع المجتمع المحيط بيـ كألنيا تعالج أىـ 
األزمات المتفجرة لدل الشعب الفمسطينية كأكثرىا تفاعالن كاتساعان كال سيما أف ىناؾ االآلؼ في سجكف 

. االحتالؿ الصييكني
 

نتائج الفرضية األولى  
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي ( α=0.05) عند المستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 .متغير العمرحسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية 
أظيرت نتائج الفرضية أف جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كانت متقاربة عمى اختالؼ أعمارىـ، 

في درجة التكيؼ  (α =0.05) عند مستكل الداللة إحصائيةحيث تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
متغير حسب النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 

 . العمر
يفسر الباحث ىذه النتيجة بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي 

لدل األسرل المحرريف فيما يتعمؽ بمتغير العمر إال أف المعتقميف تسكدىـ الركح الكطنية كالمعنكية 
العالية التي يظيركنيا في الخارج كالتي قد تككف مغايرة أحيانان لما يخفكنو في الداخؿ بمعنى أف 

المعتقؿ يبدم مف الصالبة كالمعنكيات العالية اإليجابية كالقدرة عمى التعامؿ مع الكاقع بشكؿ يكمي 
يكحي لمجميع بعدـ تأثير االعتقاؿ عميو في كثير مف الجكانب عمى مختمؼ مراحؿ العمر، إضافة إلى 
ذلؾ فإف مشاركتيـ كافة أنكاع المعاناة عمى مدل سنكات االعتقاؿ جعميـ قد عانكا كما زالكا يعانكف إال 

. أف تمؾ المعاناة لـ تترؾ أثران كاضحان عمى نفسياتيـ
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نتائج الفرضية الثانية 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05) عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

. متغير عدد مرات االعتقالحسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية 
أظيرت نتائج ىذه الفرضية أف جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية كانت متقاربة عمى اختالؼ عدد 

في درجة  (α=0.05) عند المستكل إحصائيةمرات االعتقاؿ، حيث تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
حسب التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 

. متغير عدد مرات االعتقاؿ
 إليو بيف مرات االعتقاؿ كالمعتقميف كىذا ما أشارت فركؽحيث يفسر الباحث ىذه النتيجة أنو ال تكجد 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف، 
عدد مرات االعتقاؿ كالتصميـ عمى مكاجية االحتالؿ كالتخمص  (5.4)حيث نالحظ في جدكؿ رقـ 

منو، لما لو مف أثر شديد عمى حياة المجتمع الفمسطيني، كالدكافع الكطنية القكية التي تعمؿ عمى عدـ 
 .اىتزاز الثقة لدية في المكاجية كالتحدم

قد يكاجو المعتقؿ في البداية مشكمة عدـ تقبؿ تكرار االعتقاؿ كلكف بالتدريج يبدأ المعتقؿ باالقتناع أف 
عممية االنخراط في ىذه الحياة أمر مفركض عميو كال مفر منو، ىذا باإلضافة إلى التجربة االعتقالية 
األكلى، فإف كعي المعتقؿ كمدل ثقافتو كطبيعة المعتقميف الذيف يتكاجد الفرد بينيـ تؤثر جميعيا عمى 

. مدل التكيؼ النفسي كاالجتماعي في حياة المعتقؿ، كىذا يعني تقميؿ حدة التكتر كالقمؽ
  

الفرضية الثالثة  نتائج 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي   (α=0.05) عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

متغير الحالة االجتماعية حسب  المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية األسرىلدى 
 .قبل االعتقال 

حيث أشارت نتائج ىذه الفرضية أف جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية عمى تقارب كاضح في الحالة 
حيث تبيف في  (6،4)االجتماعية قبؿ االعتقاؿ، كما أكضحتو المتكسطات الحسابية في جدكؿ رقـ 

في درجة التكيؼ النفسي (α =0.05) عف المستكل إحصائيةالجدكؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
متغير الحالة حسب كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 

.  االجتماعية قبؿ االعتقاؿ
 كالحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ فركؽ بيف درجة التكيؼ يفسر الباحث ىذه النتيجة ألنو ال تكجد 

 عدـ خكض المعتقؿ تجربة االعتقاؿ كمعرفتو بمستكل المعاممة الكحشية التي يعاممو إلىكذلؾ يعكد 
 الجالد الصييكني داخؿ المعتقالت، كأف عممية االعتقاؿ ال تؤثر عميو سكاء أعزب أك متزكج إياىا

 . كذلؾ لصمكده أماـ تحديات االحتالؿ كمعاناتو
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إف اندماج األسير داخؿ المعتقالت بالجماعات أمر ميـ جدان لتأقممو، كذلؾ مف خالؿ كجكد األطر 
التنظيمية ككعي المعتقؿ كثقافتو باإلضافة إلى طبيعة المعتقميف الذيف يتكاجد بينيـ، كؿ ذلؾ يجعؿ 
. األسير في درجة كعي عالية بحيث تجعمو قادر عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي خارج المعتقالت

 
بعة  االفرضية الرنتائج 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)المستكل  عند إحصائية فروق ذات داللة دال توج

. متغير الحالة االجتماعية بعد االعتقالحسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي  (t-test)أظيرت نتائج ىذه الفرضية بعد استخداـ اختبارات 

كاالجتماعي، إف جميع أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية متقاربة عمى اختالؼ الحالة االجتماعية قبؿ كبعد 
 عند إحصائية عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إلىاالعتقاؿ، حيث أشارت المعطيات الكاردة في الجدكؿ 

في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة  (α=0.05)مستكل 
.  متغير الحالة االجتماعية بعد االعتقاؿحسب الكطنية الفمسطينية 

 أف الحياة االجتماعية داخؿ كخارج السجكف لـ تأثر عمى األسرل كذلؾ إلىيفسر الباحث ىذه النتيجة 
بسبب التكيؼ النفسي كالثقافي داخؿ السجكف اللتقائو بشخصيات كطنية كبيرة كشخصيات أكاديمية 

 .مثقفة كمتعممة جعمتو ال يشعر باأللـ كالمعاناة داخؿ السجكف كخارجيا
كذلؾ إف العديد مف األسرل الذيف يتكيفكف مع الكاقع سكاء كاف أعزب أك متزكج يككف ليـ أساس 

يسبؽ االعتقاؿ، أم مدل استيعابو لممارسات االحتالؿ كقناعاتو في المعتقؿ عبارة عف مرحمة زمنية 
تنقضي كبالتالي عدـ السماح بضياع الكقت كالعمؿ عمى استثماره في نشاطات متعددة مثؿ الرياضة 
كالتفاعؿ االجتماعي كالقراءة كالعمؿ عمى تكعيو كتطكير اآلخريف، األمر الذم عمؿ عمى تأسيسو 

. مئات اآلالؼ مف األسرل عمى مدل عشرات السنكات مف تجربة المعتقميف
 

الفرضية الخامسة  نتائج 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05) عند المستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

. متغير عدد األطفال حسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية 
 في األبعاد كال سيما في البعد االقتصادم، ان  كاضحان  أف ىناؾ اختالؼإلىأظيرت نتائج ىذه الفرضية 
في درجة التكيؼ  (α = 0.05)  عند مستكل الداللةإحصائية ذات داللة ان حيث تبيف أف ىناؾ فركؽ

متغير عدد حسب النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 
لممقارنات الثنائية البعدية  (Tukey)األطفاؿ، كإليجاد مصدر ىذه الفركؽ استخدـ اختبار تككي 

حيث أشارت المقارنات الثنائية البعدية أف الفركؽ في  (8.4)لمفركؽ، كىذا مكضح في الجدكؿ رقـ 
 81درجة التكيؼ االقتصادم لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية لمتغير عدد 



 أطفاؿ، حيث 7-4 أطفاؿ كاألسرل الذيف لدييـ 3-1األطفاؿ كانت بيف األسرل المحرريف الذيف لدييـ 
.   أطفاؿ أكثر تكيفان عمى المستكل االقتصادم 3-1أف األسرل الذيف لدييـ 

بزيادة عدد يفسر الباحث ىذه النتيجة بكجكد عالقة بيف عممية االعتقاؿ كعدد األطفاؿ لممعتقؿ حيث 
كاىؿ كثقؿ األسير المحرر كذلؾ بسبب الظركؼ المعيشية الصعبة كعدـ قدرتو عمى األطفاؿ يزداد 

، كبالرغـ مف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية العمؿ في مجاالت مختمفة بسبب تقيد الحرية عميو
كاألسرل المحرريف الذيف عدد أفراد أسرتيـ  (3-1)بيف األسرل المحرريف الذيف عدد أفراد أسرىـ 

ثمانية فأكثر إال أنو يكجد فركؽ كاضحة غير دالة إحصائيان في المتكسطات الحسابية لصالح األسر 
 .( 11،4)كىذا كاضح في الجدكؿ  (3-1)ذكم األفراد 

 
الفرضية السادسة  نتائج 

في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 
. متغير المستوى التعميميحسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية 

لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي  (t-test)أظيرت نتائج الفرضية بعد استخداـ اختبارات 
 في األبعاد، حيث فركؽ أف ىناؾ إلىلدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية 

ل المحرريف ذكم المستكل التعميمي الجامعي فأكثر، حيث أشارت رلصالح األسق الفركؽ كاف ىذ
 عند المستكل إحصائية كجكد فركؽ ذات داللة إلى( 11.4)المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

(0.05=α)م درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة  ؼ
 (.11،4)الكطنية الفمسطينية كىذا كاضح في المتكسطات الحسابية الكاردة في الجدكؿ رقـ 

كيفسر الباحث أف سبب ىذا التكيؼ النفسي كاالجتماعي الذم امتاز بو األسرل ذكم المستكل التعميمي 
الجامعي فأكثر قد يعكد إلى أف المستكل الثقافي كالعممي الذم يمتاز بو ىؤالء األسرل ىك إحدل 

األسباب التي تجعؿ ىؤالء متكيفيف نفسيا كاجتماعيا أكثر مف غيرىـ، حيث أف الثقافة العممية برأم 
الباحث تمعب دكران كبيرا في التأقمـ كالتكيؼ كعمؿ عالقات اجتماعية أكسع كعادة ما يككف اإلنساف 
المؤىؿ عمميا أقدر عمى التعايش مع المجتمع الذم يحيط بو كأقدر عمى حماية نفسو كتكفير مصدر 

. رزؽ لو كىذا ما يجعمو قادرا عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي في المجتمع 
 

الفرضية السابعة  نتائج 
في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05) عند المستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

متغير الدخل الشيري لؤلسرة قبل حسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية 
. االعتقال 
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 One Way Analusis Of )األحادمأظيرت نتائج ىذه الفرضية بعد استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 

Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
السمطة الكطنية الفمسطينية أف ىناؾ تقارب في أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية لمتغير الدخؿ الشيرم 

 كىذا  a=0.05 عند المستكل إحصائيةلألسرة قبؿ االعتقاؿ حيث تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
 ( .13.4)كاضح في المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الكاردة في الجدكؿ رقـ 

 بيف عممية االعتقاؿ كالدخؿ الشيرم قبؿ االعتقاؿ، كذلؾ فركؽيفسر الباحث ىذه النتيجة بأنو ال تكجد 
 أف األسير لـ يكف معتقؿ ككاف لديو الحرية في العمؿ كالتنقؿ بيف المدف الفمسطينية إلىبعد االعتقاؿ 

 استقرار في دخمو الشيرم إلىحيث ال يكجد عميو اعتراضات مف قكات االحتالؿ األمر الذم يؤدم 
. كقدرتو عمى تمبية احتياجاتو 

 
الفرضية الثامنة  نتائج 

في درجة التكيف النفسي واالجتماعي  (α=0.05) عند مستوى إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
متغير الدخل الشيري لؤلسرة بعد حسب لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية 

. االعتقال 
 One Way Analusis Of )األحادمأظيرت نتائج ىذه الفرضية بعد استخداـ اختبار تحميؿ التبايف 

Variance)  لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات
متغير حسب  في أبعاد الدراسة كالدرجة الكمية ة كاضحفركؽالسمطة الكطنية الفمسطينية أف ىناؾ 

لممقارنات  (Tukey) استخدـ اختبار تككي ىذه الفركؽالدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ، كإليجاد 
االجتماعية كالجسمية كاالقتصادية، كىذا كاضح : الثنائية البعدية حيث تبيف أف ىذه الفركؽ في األبعاد

حيث أشارت المقارنات الثنائية البعدية في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي  (15،4)في الجدكؿ رقـ 
لدل األسرل المحرريف أف األبعاد كانت مختمفة بيف ذكم الدخؿ األسرم المتدني كالمتكسط كلصالح 
ذكم الدخؿ المتكسط الذيف كانكا أكثر تكيفان، ككانت أيضان بيف األسرل ذكم الدخؿ األسرم المتدني 

( . 15،4)كالعالي، كلصالح الدخؿ العالي الذيف كانكا أكثر تكيفان كىذا كاضح في الجدكؿ رقـ 
  في درجة التكيؼ النفسي (α =0.05)كيفسر الباحث كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند المستكل 

كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية الفمسطينية يعكد إلى أف الكثير مف 
األسرل قد فقدكا كظائفيـ كمصادر رزقيـ نتيجة االعتقاؿ، األمر الذم يحكؿ دكف قدرة المعتقؿ عمى 

مكاكبة الحياة االقتصادية، كأف البعض اآلخر مف األسرل يخشى أف يفقد كظيفتو إذا ما تـ اعتقالو مرة 
أخرل ىذا يعني عدـ قدرة المعتقؿ عمى الكفاء بالتزاماتو المالية تجاه أسرتو التي ىك المعيؿ الكحيد ليا، 

كىذا ما يشكؿ عبء اقتصادم عمى المعتقيف حيث ال يستطيع المعتقؿ حمو إال لفترات طكيمة بعد 
التحرر مف االعتقاؿ، كبعد البحث المضني عف عمؿ جديد، كاآلفاؽ ليست مفتكحة أماـ الجميع 
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فالمكظؼ الذم عانى كثيران مف أجؿ الحصكؿ عمى كظيفتو يخشى أف يخسرىا، كىناؾ الكثير فعالن 
فقدكا كظائفيـ، فيصبح القمؽ في االلتزامات المالية كالبحث عف عمؿ ىمان إضافيان يعاني منو األسرل 

.  المحرريف
 

الفرضية التاسعة نتائج 
 بين مدة االعتقال ودرجة التكيف (α=0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

. النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحررين في مؤسسات السمطة الوطنية
لمعالقة  (Pearson Correlation)أظيرت نتائج ىذه الفرضية بعد استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

بيف مدة االعتقاؿ كدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 
 عند المستكل إحصائيةالكطنية الفمسطينية أنو ال عالقة بينيما حيث تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

(0.05=α). 

حيث يفسر الباحث ىذه النتيجة بعدـ اكتراث الشعب الفمسطيني باالعتقاؿ كأف اليدؼ الذم يناضمكف 
مف أجمو ىك الحرية كاالستقالؿ يجعميـ يضحكا كيصبركا عمى المعاناة التي يتمقكنيا مف االحتالؿ سكاء 

 . الخ…باالعتقاؿ أك التعذيب أك ىدـ البيكت أك التنكيؿ بيـ 
كقد يككف لألسرة الفمسطينية دكران بارزان في عدـ التأثير بشكؿ مباشر عمى األسير حيث أف األسرة 

الفمسطينية بما تعرضت لو كما زالت تتعرض ليـ مف معاناة كألـ كأحداث قاسية كمريرة، فإنيا ما زالت 
قادرة عمى تكفير الحماية األسرية كالرعاية التربكية لألسرة ككذلؾ فإنيا قادرة عمى تكفير الرعاية النفسية 

. كاالجتماعية لألسرل كىذا مف شأنو أف يجعؿ األسير قادران عمى التكيؼ مع المجتمع
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التوصيات 
 

ضركرة العمؿ عمى تربية األسرل التربية الكطنية العالية، كذلؾ مف أجؿ تنمية القدرات العالية عمى - 
مكاجية كافة أنكاع المعاناة كالظركؼ الصعبة التي تعيؽ قدرتيـ عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي في 

. المجتمع
ضركرة العمؿ عمى دمج األسرل في جماعات، كذلؾ مف خالؿ الحمقات التنظيمية كاإلرشادية مف - 

. أجؿ دحر القمؽ كالتكتر الناتج عف االعتقاؿ كاألساليب الممارسة ضدىـ
العمؿ عمى تكامؿ جميع المؤسسات الحككمية كاألىمية كالتربية كالتنشئة االجتماعية كذلؾ إلزالة - 

. العادات كالتقاليد المقيدة لعممية التحرر االجتماعي كالسياسي
العمؿ عمى تكفير فرص عمؿ حقيقية لألسرل المحرريف كذلؾ مف أجؿ قدرتيـ عمى الكفاء - 

. بالتزاماتيـ المادية كتكفير الحد األدنى لمتطمبات الحياة، كدفعيـ لمكاكبة الحياة االقتصادية
العمؿ عمى تكفير فرص التعميـ الجامعي المجاني لألسرل المحرريف لما في ذلؾ مف أىمية في قدرة - 

. الفئة المتعممة عمى مكاكبة المجتمع كقدرتيـ عمى التكيؼ النفسي كاالجتماعي فيو
تكعية األسرل الفمسطينية عمى مكاجية األلـ كالمعاناة الناتجة عف االعتقاؿ، ألنيا قادرة عمى تكفير - 

الحماية األسرية كالرعاية التربكية كالنفسية كاالجتماعية لألسرل، كىذا مف شأنو زيادة درجات التكيؼ 
. في المجتمع

ضركرة القياـ بدراسات خاصة تتناكؿ متغيرات مستقمة أخرل غير التي تناكلتيا الدراسة، كذلؾ مف - 
أجؿ كضع اليد عمى مجمؿ المشاكؿ التي يعاني منيا األسرل المحرريف داخؿ كخارج المؤسسات 

 .كالعمؿ عمى حميا بأكبر قدر ممكف

 

 
 
 

85 



 
 
 
 

 
 المراجـع

86 



 المراجع العربية  
 

، دار الجميؿ لمنشر، من القمع الى السمطة الثورية(: 1989). أبك بكر، ؽ
. 88- 61عماف، 

 

، المجنة الدولية لمصميب األحمر الدولي(: 1949). اتفاقيات جنيؼ المؤرخة
. 223-222جنيؼ، 

 

.. نداء(: 1984). أسرل الثكرة الفمسطينية في السجف المركزم لمضفة الغربية
. ، سجف جنيد، نابمسنداء.. نداء

 

نتعرض لسياسة قمع دموية وال بد من : (تمكز16، 1998).  أسرل نفحو
. 4، ص921، األياـ، عدد االضراب عن الطعام

 

تحررنا كان بمثابة الخروج في جنازة وليس : ( نيساف1993،17). الريماكم، أ
. 8، القدس، صفرحة العودة لمبيت

 

، الطبعة التكيف ورعاية الصحة النفسية(: 1992). جامعة القدس المفتكحة
. 8عماف، األردف، ص. األكلى

التأثيرات النفسية واالجتماعية واالقتصادية عمى األسرة   (: 1999).  الجماجرة، ـ
. (رسالة غير منشكرة). ، فمسطيفبسبب اعتقال الزوج

   
. 105-99، دار الفكر العربي، القاىرة، في الصحة العقمية(: 1980). جالؿ، س

 

 .ترجمة سمعاف خكرم ري في الضفة الغربيةااالعتقال اإلد :(1986 ). إ،رمؼبالم
 . الحؽ، راـ اهلل، فمسطيف،اإلنسانالقانون من أجل 
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، سجف بركان أيمول خمف قضبان القير(: 1992). الحركة الفتحاكية األسيرة
. 23-22جنيد، نابمس،  

 

 ،محاكمة أمن الدولة بين الضرورة والمشروعية: (2000 ).ـ  زحايكو،، د،درعاكم 
.  راـ اهلل، فمسطيف

تأثير األوضاع االجتماعية واالقتصادية عمى ظاىرة اعتقال : (2004). الديؾ، د
. (رسالة ماجستير غير منشكرة). جامعة بيرزيت، فمسطيف. األطفال الفمسطينيين

 

جامعة دمشؽ، دمشؽ، . الطبعة األكلىالصحة النفسية،(: 1982). رفاعي، ف
. (دراسة في سيككلكجية التكيؼ). 4-36
 

 من ممفات االرىاب الصييوني في فمسطين مجازر  :(1992 ).السعدم، غ
 . األردف،عماف،  دار الجميؿ لمنشر.الطبعة الثالثة،وممارسات

 

. ، مؤسسة الحؽ، راـ اهلل، فمسطيفنحو مناىضة التعذيب: (1996). شقير، ر
 

مفيوم الذات عند أبناء المعتقمين وأبناء غير المعتقمين  :(2000). صالح، ج
 . جامعة القدس، فمسطيف. سنة في محافظة بيت لحم15-7لمفئة العمرية 

. (رسالة ماجستير غير منشكرة)
 

 . راـ اهلل، فمسطيف،تقرير صحفيمؤسسة لرعاية السجيف، ( 2002)الضمير
 

مركز الزىراء لمدراسات . النتاجات األدبية االعتقالية(: 1993).عبد اهلل، ح
. 14كاألبحاث، القدس، ص

 

. 61 صمصطمحات سياسية،(: 1968). عطية اهلل، أ
 

. ، الطبعة األكلىالمراحل األولى لممسيرة خمف القضبان(: 1995).عنقاكم، ح
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، دار المعرفة الجامعية، الموجز في الصحة النفسية(: 1984). عكض، ع
. 29-1القاىرة،    

 

، ك  دار ،طيور نفي تركسا–  في سجن النساء فمسطينيات :(1985 ).الفاىـك
 .الجميؿ لمنشر، عماف
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 .57ص

، دار مقدمة بالتجربة االعتقالية في المعتقالت الصييونية:  (1986). قاسـ، ع
.  األمة، بيركت
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. نادم األسير الفمسطيني، فمسطيف
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 . الضمير، راـ اهللاإلسرائيمية،

 

. 3، معتقؿ نفحو، ص السجن ليس لنا(: 1985 ).القيمرم ،ع
 

التعذيب بالصدمة  .(1991 ).اإلنسافمركز المعمكمات الفمسطيني لحقكؽ 
 . القدس،الكيربائية
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( 1)ممحق رقم 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 أبو ديس– جامعة القدس 
 اإلرشاد التربوي والنفسي
 استبانة رسالة ماجستير

رين في مؤسسات السلطة الوطنية  التكيف النفسي واالجتماعي لدى األسرى المحرَّ
 الفلسطينية

 

ر/حضرة األسير  ة /ة المحترم/ة المحرَّ
 تحية الوطن وبعد،،،

 
 معرفة مدى التكيف النفسي، واالجتماعي، لدى إلىيقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف 

 .األسرى المحررين في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
 

، علماً بأن معلومات هذه الدارسة هي اإلجابة عن جميع األسئلة يرجى التعاون في 

. ألغراض البحث العلمي فقط شاكرين لكم حسن تعاونكم

 

 

مع فائق االحترام والتقدير للحركة األسيرة 

 
 

رامي عزمي قباجو : إعداد الطالب      
تيسير عبد اهلل : إشراف الدكتور    

 
 
 

 :القسم األول
. لك يرجى اإلجابة عن أسئمة ىذا القسم، بوضع دائرة حول رمز اإلجابة المناسبة

 
العمر  -1 سنو 20أقؿ مف - أ 24-20- ب 29-25- ج  فأكثر30- د
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 مدة االعتقاؿ -2    
أكثر مف - د

ذلؾ 
ثالث مرات - ج مرتيف - ب مرة كاحدة - أ

عدد مرات االعتقاؿ  -3
 

 
مطمقة /مطمؽ- ج متزكجة /متزكج-ب عزباء / أعزب - أ

الحالة االجتماعية  -4
قبؿ االعتقاؿ 

 
 

مطمقة /مطمؽ- ج متزكجة /متزكج-ب عزباء / أعزب - أ
الحالة االجتماعية  -5

حاليان 
 

ال يكجد -أ 3-1- ب 7-4- ج فأكثر 8- د عدد األطفاؿ - 8

جامعي فأكثر - ب ثقافة المدرسة - أ
 

المستكل التعميمي  -6
 

( 2999- 1200)متكسط - ب  ( شيكؿ1200أقؿ مف )متدفٍّ - أ
 األسرةمعدؿ دخؿ - 10

االعتقاؿ  الشيرم قبؿ
  شيكؿ 5000)عاٍؿ جدان - د

( 4999- 3000)عاٍؿ - ج (فأكثر

( 2999- 1200)متكسط - ب معدؿ دخؿ األسرة - 11 ( شيكؿ1200أقؿ مف )متدفٍّ - أ
  شيكؿ 5000)عاٍؿ جدان - دالشيرم بعد االعتقاؿ 

 (فأكثر
( 4999- 3000)عاٍؿ - ج
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: القسم الثاني
أثر االعتقال عمى األسير المحرر 

 المناسبة لك مقابل كل اإلجابةفي سمم  (  ) عن أسئمة ىذا القسم بوضع إشارة اإلجابةيرجى 
. نقطة فقط

أبدًأ  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العبـــارة  الرقم 

. أجد صعوبة في التكيف مع ذاتي      1 -
. أجد صعوبة في التعامل مع اآلخرين      2 -
. أنا سريع التوتر مع زمالئي في المؤسسة      3 -
أصبحت أكثر عدوانية مع زمالئي في العمل بعد      

. االعتقال
4 -

أعيش بوضع نفسي أفضل من زمالئي الذين لم يدخموا      
. المعتقالت

5 -

. أشعر بأنني أكثر تكيفًا مع زمالئي بعد اعتقالي      6 -
. أشعر باإلحباط نتيجة عدم مقدرتي عمى العمل      7 -
. أشعر بالرضا عن حسن استيعابي في المؤسسة      8 -
. تنتابني مشاعر الغضب عند مواجية مشكمة ما      9 -
. أشعر بصعوبة في ايصال أفكاري لآلخرين      10 -
. أشعر بأن معظم الناس يستمتعون بالحديث معي      11 -
. أشعر بأنني أكثر تكيفًا مع المجتمع       12 -
. أشعر بالراحة النفسية      13 -
. أفقد ثقتي بنفسي بسيولة      14 -
. أشعر بالراحة في المنزل      15 -
. أثق بأفراد أسرتي      16 -
. أكره النشاطات االجتماعية مع اآلخرين       17 -
أعاني من صعوبات في التعامل مع زمالئي في      

.  المؤسسة 
18 -

. أشعر بتقبل المؤسسة لدور األسير المحرر       19 -
.  تنظر إلّي المؤسسة التي أعمل فييا نظرة سمبية      20 -
. أشعر بأن زمالئي في العمل ال ييتمون بآرائي       21 -
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أبدًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العبـــارة  الرقم 

. أشعر بالرضا ألن زمالئي يفيمون مشاعري      22 -
يشعرني زمالئي بالمكانة االجتماعية التي كنت أتمتع      

. بيا قبل االعتقال
23 -

. لدي عالقات اجتماعية كثيرة      24 -
. ترحب مؤسسات السمطة باألسير المحرر      25 -
. أنا محبوب من قبل زمالئي      26 -
. أشعر بالرضا ألن اآلخرين يفيمون مشاعري       27 -
أختمف مع زمالئي في العمل بسبب نظرتيم السمبية      

. لمكفاءة المينية لؤلسير المحرر
28 -

. أتمتع بعالقات جيدة مع زمالئي في العمل       29 -
. اندمج في معظم النشاطات االجتماعية مع زمالئي      30 -
.  العزلة عن زمالئيإلىأميل       31 -
. عالقاتي طيبة مع أسرتي      32 -
أدت اإلعاقة إلى عجزي عن القيام بالعديد من األعمال      

. في المؤسسة
33 -

االعتقال سبب لي أمراضًا مزمنة خفضت من قدرتي عمى      
. العمل

34 -

. أعاني من الصداع لفترة طويمة من اليوم       35 -
. أعاني من األرق الذي ينتابني عند النوم       36 -
. أشعر باأللم عند عدم القيام بالميمات الموكمة إلّي       37 -
. أشعر بعدم الرضى عن عدم قدرتي عمى العمل       38 -
. أشعر بعدم التركيز في العمل في المؤسسة       39 -
. أصاب بضيق في التنفس       40 -
. أشعر بالرعشة في حركات يدي       41 -
. أعاني من الغازات في معدتي وأمعائي       42 -
. تستمزم صحتي الرعاية الطبية المستمرة       43 -
.  البواسير باستمرار آالمأعاني من       44 -
. أعاني من مرض في سمعي       45 -
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أبدًا  نادرًا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العبـــارة  الرقم 

أعاني من ارتفاع في ضغط الدم وأحتاج إلى دواء      
. باستمرار

46 -

. أعاني من أزمة مالية بسبب االعتقال      47 -
أشعر بأنني غير قادر عمى العمل بسبب المرض الناتج      

. عن التعذيب
48 -

. تراجع معدل دخمي الشيري بعد خروجي من المعتقل      49 -
. انخفض دخمي نتيجة عدم قدرتي عمى التنقل بحرية      50 -
. ال أعتمد عمى نفسي أثناء قيامي بأي عمل      51 -
. تيااضطررت لمعمل في مؤسسات ال تتناسب مع قدر      52 -
اعتقد أنو ال توجد فرص عمل كافية لممعتقمين بعد      

. الخروج من المعتقل
53 -

أشعر بأنني غير قادر عمى تمبية االحتياجات األساسية      
.  لمبيت

54 -

 

 

مع فائق االحترام والتقدير للحركة األسيرة 

 
 

 

 زمي عبد الجواد قباجهرامي ع: الباحث
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( 2)ممحق 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 
استبانة رسالة ماجستير 

رامي قباجو :     إعداد الطالب
تيسير عبد اهلل : إشراف الدكتور

 .صؼ شعكرؾ لحظة االعتقاؿ ألكؿ مرة -1

..................................................................................
 ..................................................................................

 .تحدث عف الصعكبات النفسية التي كاجيتيا نتيجة االعتقاؿ -2

..................................................................................

.................................................................................. 

 كيؼ ترل كضعؾ النفسي بعد االعتقاؿ؟ -3

..................................................................................

.................................................................................. 

 .تحدث عف دكر االعتقاؿ في التأثير في شخصيتؾ -4

..................................................................................

.................................................................................. 

 كيؼ أثرت عممية االعتقاؿ عمى عالقاتؾ االجتماعية مع أسرتؾ؟ -5

..................................................................................

.................................................................................. 

مف كجية نظرؾ، كيؼ تقيـ دكر المؤسسات الكظيفية كاإلنسانية في تقدير دكر  -6
 األسير المحرر؟

..................................................................................
 ..................................................................................
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 نتيجة االعتقاؿ، ترل نفسؾ قادر عمى القياـ باألعماؿ اليكمية؟ -7

..................................................................................

.................................................................................. 

 .تحدث عف األضرار الجسمية التي لحقت بؾ أثناء االعتقاؿ -8

..................................................................................

.................................................................................. 

 كيؼ يكنؾ التغمب عمى األضرار الجسدية التي لحقت بؾ في المعتقالت؟ -9

..................................................................................

.................................................................................. 

مف كجية نظرؾ تستطيع المؤسسات الكطنية كاإلنسانية أف تؤمف حقكؽ  -10
 األسرل المحرريف؟

..................................................................................

.................................................................................. 

 .تحدث عف مدل تأثير االعتقاؿ عمى كضعؾ االقتصادم -11

..................................................................................
 ..................................................................................

 

 كيؼ أثر االعتقاؿ عمى قدرتؾ في العمؿ؟ -12

..................................................................................

.................................................................................. 

 ما ىي التكصيات التي تقترحيا مف أجؿ مساعدة األسرل المحرريف؟ -13

......................................................................................
..................................................................................... 

 
 .إذا كانت ىناؾ مجاالت أخرل أثرت عميؾ نتيجة االعتقاؿ أذكرىا :مالحظة
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مع فائق االحترام والتقدير لمحركة األسيرة  
( 3 )ممحق

  أسيرًا  أمضوا أكثر من عشرين عامًا منيم أيضًا ستة أسرى 32من ىؤالء القدامى 
 :أمضوا أكثر من ربع قرن وال زالوا في األسر وىم  

معمومات مختصرة  األسير

 سعيد وجيو سعيد العتبة
 ـ29/7/1977مف نابمس كمعتقؿ منذ 

  ـ كمكجكد في سجف عسقالف1951أعزب كمف مكاليد 

نائل صالح عبد اهلل برغوثي 
 ـ4/4/1978مف راـ اهلل كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف عسقالف 1957أعزب كمف كمكاليد 

فخري عصفور عبد اهلل البرغوثي 
 ـ23/6/1978مف  راـ اهلل كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف عسقالف كقد التقى 1954متزكج كمف مكاليد 
. بنجميو قبؿ شيكر في السجف

سمير سامي عمى قنطار / األسير العربي 
 ـ22/4/1979مف لبناف كمعتقؿ منذ 

  ـ كمكجكد في سجف ىداريـ1962أعزب كمف مكاليد 

أكرم عبد العزيز سعيد منصور 
 ـ2/8/1979مف قمقيمية كمعتقؿ منذ 

كمكجكد في سجف عسقالف  ـ 1962أعزب كمف مكاليد 

محمد إبراىيم محمود أبو عمي 
 ـ21/8/1980مف يطا الخميؿ كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف بئر السبع1956متزكج  كمف مكاليد 

فؤاد قاسم عرفات الرازم 
 ـ30/1/1981مف القدس كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف ىداريـ1958أعزب  كمف مكاليد 

إبراىيم فضل نمر جابر 
 ـ8/1/1982مف الخميؿ كمعتقؿ منذ 

  ـ كمكجكد في سجف نفحة1954متزكج كمف مكاليد 

حسن عمي نمر سممة 
 ـ8/8/1982مف راـ اهلل كمعتقؿ منذ 

 كمكجكد في سجف عسقالف ـ 1958متزكج كمف مكاليد 

عثمان عمي حمدان مصمح 
 ـ15/10/1982مف نابمس كمعتقؿ منذ 

ـ كمكجكد في سجف عسقالف 1952متزكج كمف مكاليد 

 سامي خالد سالمة يونس
 

 مف قرية عارة كمعتقؿ منذ 48مف المناطؽ التي احتمت عاـ 
 ـ5/1/1983
 ـ كمكجكد في سجف شطة 1932متزكج كمف مكاليد 

 مف قرية عارة كمعتقؿ منذ 48مف المناطؽ التي احتمت عاـ  كريم يوسف فضل يونس 
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 ـ6/1/1983 
 كمكجكد في سجف نيتساف بالرممة 1958أعزب كمف مكاليد 

ماىر عبد المطيف عبد القادر يونس 
 مف قرية عارة كمعتقؿ منذ 48مف المناطؽ التي احتمت عاـ 

 ـ20/1/1983
  ـ كمكجكد في سجف شطة1957أعزب كمف مكاليد 

سميم عمي إبراىيم الكيال 
ـ 30/5/1983مف غزة كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف نفحة 1952متزكج كمف مكاليد 

حافظ نمر محمد قندس 
 مف مدينة يافا كمعتقؿ منذ  48مف المناطؽ التي احتمت عاـ 

 ـ15/5/1984
  ـ كمكجكد في سجف الرممة1958أعزب كمف مكاليد 

 عيسى نمر جبريل عبد ربو
 

  ـ1984 / 10 / 21مف مخيـ الدىيشة كمعتقؿ منذ 
 ـ كمكجكد في سجف نفحة1963أعزب  كمف مكاليد 

 محمد عبد الرحيم سعيد منصور
 ـ 1985 / 1 / 27مف طكلكـر كمعتقؿ منذ 

 ـ كمكجكد في سجف جمبكع1960أعزب كمف مكاليد 

أحمد فريد محمد شحادة 
 ـ 1985 / 2 / 16مف مخيـ قمنديا في راـ اهلل كمعتقؿ منذ 

ـ 1962أعزب كمف مكاليد 

محمد إبراىيم محمد نصر 
ـ 11/5/1985مف راـ اهلل كمعتقؿ منذ 
ـ 1955متزكج كمف مكاليد 

رافع فرىود محمد كراجو      
 ـ 20/5/1985مف راـ اهلل كمعتقؿ منذ 
ـ 1961أعزب كمف مكاليد 

طالل يوسف احمد أبو الكباش 
 ـ23/6/1985مف الخميؿ كمعتقؿ منذ 
 ـ1955متزكج كمف مكاليد 

زياد محمود محمد غنيمات 
 ـ27/6/1985مف الخميؿ كمعتقؿ منذ 
 1965أعزب كمف مكاليد 

مصطفى عامر محمد غنيمات 
 ـ27/6/1985مف الخميؿ كمعتقؿ منذ 
 1965أعزب كمف مكاليد 

خالد سعدي راشد أبو شمط 
 28/6/1985مف نابمس كمعتقؿ منذ  
 1966أعزب كمف مكاليد 

 عثمان عبد اهلل محمود بني حسين
 

 ـ27/7/1985مف جنيف كمعتقؿ منذ 
 ـ1967أعزب كمف مكاليد 

 ىزاع محمد ىزاع السعدي
 

 28/7/1985مف جنيف كمعتقؿ منذ 
 ـ1967أعزب كمف مكاليد 
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 بشير سميمان أحمد المقت
 

 ـ12/8/1985مف الجكالف المحتمة كمعتقؿ منذ 
 1965أعزب كمف مكاليد 

عاصم محمود أحمد والي 
 ـ23/8/1985مف الجكالف المحتمة كمعتقؿ منذ 
 1967أعزب كمف مكاليد 

 سيطان نمر نمر والى
 

 ـ23/8/1985مف الجكالف المحتمة كمعتقؿ منذ 
 1966أعزب كمف مكاليد 

 صدقى سميمان احمد المقت
 

 ـ23/8/1985مف الجكالف المحتمة كمعتقؿ منذ 
 1967أعزب كمف مكاليد 

ىانى بدوى محمد سعيد جابر 
 ـ3/9/1985مف القدس كمعتقؿ منذ 
 1966أعزب كمف مكاليد 

محمد احمد عبدالحميد الطوس 
 ـ6/10/1985مف الخميؿ كمعتقؿ منذ 
 1955أعزب كمف مكاليد 
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فيرس الجداول 
 

 الصفحةرقم  عنوان الجدول رقم الجدول

 17 إجمالي األسرل منذ ما قبؿ انتفاضة األقصى 2،1

 18 إجمالي عدد األسرل مكزعيف حسب المنطقة 2،2

 18 الحالة االجتماعية لألسرل 3،2

 19 األسرل األطفاؿ مكزعيف حسب نكع الحكـ  2،4

 20 األسرل المحككميف كمكزعيف حسب سنكات الحكـ 5،2

 20 األسرل حسب نكع الحكـ 6،2

 21 األسرل حسب المدة التي أمضكىا 7،2

 22 تكزيع شيداء الحركة الكطنية األسيرة حسب سبب الكفاة 8،2

 22 تكزيع شيداء الحركة الكطنية األسيرة حسب المنطقة 9،2

 31 األسيرات مكزعات حسب نكع الحكـ  10،2

 54 الخصائص الدمغرافية لمعينة 1،3

2،3 
ألداة الدراسة بأبعادىا  (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كركنباخ ألفا 

 المختمفة
57 

1،4 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي 

 كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية 
59 

2،4 
لمفركؽ  (One Way Analysis of Varianc)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 

في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 
 .الكطنية حسب متغير العمر 

60 

3،4 
األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي 

 لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير العمر
61 

4،4 

لمفركؽ  (One Way Analysis of Varianc)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 

 الكطنية حسب متغير عدد مرات االعتقاؿ

62 

5،4 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد 

 مرات االعتقاؿ

63 

6،4 
لفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل  (t-test)نتائج اختبار 

 المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية قبؿ االعتقاؿ
64 

 65لفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل  (t-test)نتائج اختبار  7،4
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 المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الحالة االجتماعية بعد االعتقاؿ

8،4 

( One Way Analysis of Variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات 

 السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ

67 

9،4 
لمفركؽ في درجة التكيؼ االقتصادم لدل األسرل  (Tukey)نتائج اختبار تككي 

 المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد األطفاؿ
68 

10،4 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير عدد 

 األطفاؿ

69 

4،11 
لمفركؽ في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل  (t-test)نتائج اختبار 

 المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير المستكل التعميمي
70 

12،4 

لمفركؽ  (One Way Analysis of Varianc)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 

 الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرل قبؿ االعتقاؿ

72 

13،4 

األعداد، المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي 
كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ 

 .الشيرم لألسرة قبؿ االعتقاؿ

73 

14،4 

لمفركؽ  (One Way Analysis of Varianc)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم 
في درجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة 

 الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم لألسرل بعد االعتقاؿ

74 

15،4 

لممقارنات الثنائية البعدية لمفركؽ في درجة التكيؼ  (Tukey)نتائج اختبار تككي 
النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية تعزل 

 لمتغير الدخؿ الشيرم لألسرة بعد االعتقاؿ

75 

16،4 

األعداد المتكسطات الحسابية كاإلنحرفات المعيارية لدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي 
لدل األسرل المحرريف في مؤسسات السمطة الكطنية حسب متغير الدخؿ الشيرم 

 لألسرة بعد االعتقاؿ

76 

17،4 

لمعالقة بيف مدة  (  Pearson Correlation )نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف 
االعتقاؿ كدرجة التكيؼ النفسي كاالجتماعي لدل األسرل المحرريف في مؤسسات 

 السمطة

77 
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فيرس المالحق 
 

رقم 
 الممحق

رقم  عنوان الممحق
 الصفحة

 92 االستبانة  1

 97 االستبانة المفتكحة  2

 99 أسماء أقدـ األسرل في سجكف االحتالؿ 3
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 المحتويات

 

 الموضوع
رقم 

 الصفحة

 أ إقرار

 ب الشكر والتقدير

 ج مصطمحات الدراسة 

 ىـ الممخص بالعربية 

 ح Abstract))الممخص باإلنجميزية 

  مشكمة الدراسة وأىميتيا: الفصل األول 

 1 المقدمة 

 11 مشكمة الدراسة 

 12 أىمية الدراسة 

 12 أىداف الدراسة 

 13أسئمة الدراسة  
 13 فرضيات الدراسة 

 14 حدود الدراسة 

  األدب التربوي والدراسات السابقة: الفصل الثاني 

 15 األدب التربوي 

 16التكيف النفسي واالجتماعي 
 17 واقع األسرى الفمسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيمي ومعاناتيم

 23 السياسات اإلسرائيمية حول االعتقال والتوقيف في انتفاضة األقصى

 25 االنتياكات التي يتعرض ليا األسرى في السجون والمعتقالت 

 33 غياب مبادئ القانون الدولي اإلنساني في القضاء اإلسرائيمي  

 36 تدىور األوضاع اإلنسانية والمعيشية لؤلسرى 

  الدراسات السابقـة 

 41 الدراسات العربية 

 48 الدراسات األجنبية 
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 51 لتعقيب عمى الدراسات

  الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث 

 53 المقدمة 

 53 منيج الدراسة 

 53 مجتمع الدراسة 

 53 عينة الدراسة 

 56 أداة الدراسة   

 57 إجراءات الدراسة 

 58 المعالجة اإلحصائية 

  تحميل نتائج الدراسة: الفصل الرابع 

 59 تحميل نتائج الدراسة 

  مناقشة نتائج الدراسة: الفصل الخامس 

 78 مناقشة نتائج الدراسة 

 84 التوصيات

  المراجع 

 86المراجع العربية  
 90المراجع اإلنجميزية 

 91 المالحق
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